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ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ВІННИЦЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

У наш непростий час на плечі 
працівників професійної освіти 
лягає велика відповідальність за 
навчання та виховання молодо-
го покоління свідомих українців, 
висококваліфікованих фахівців, 
професіоналів своєї справи. Сьогодні 
працювати на освітянській ниві 
відповідально і складно, але саме ми 
здатні змінити майбутнє, розкрив-
ши потенціал вихованців дорогою до 
успіху. Лише спільними зусиллями 
зможемо повною мірою реалізувати 
нашу мету, створюючи належні 
умови для розвитку особистості, за-

безпечити якісну освіту.
Сьогодні близько 60 тис. 
випускників, гідно презентую-    

чи своїми досягнен-
 нями 

рідну альма-матер та примно-
жуючи славу, працюють у різних 
куточках України та за її ме-
жами. За свою продуктивну та 
багаторічну діяльність, пройшовши 
нелегкий шлях від ремісничого учи-
лища до міжрегіонального вищого 
професійного закладу освіти зробле-
но чимало.

Вінницьке міжрегіональне вище 
професійне училище – сучасний за-
клад із власною моделлю освітньо-
виховного простору, який має 
свою багаторічну історію, надбані 
традиції та гідне місце у системі  
професійної (професійно-технічної) 
освіти. ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» є 
постійним лідером у низці новацій, 
що супроводжують розвиток 
професійного становлення фахівців, 

флагман освіти і науки України.
В училищі створе-

но  необхідні умо-
ви  для навчання 

учнів та їх 
всебічного 

розвит -
к у : 

сучасні навчальні кабінети, 
інформаційно-технічне забезпе-
чення, лабораторії, майстерні, 
комп’ютерні класи, науково-на-
вчальна та електронна бібліотеки, 
спортивний комплекс. Суттєвою 
складовою навчально-матеріальної 
бази є інтерактивні дошки, проек-
тори, ноутбуки, більше трьохсот 
персональних комп’ютерів.

Заклад готує кваліфікованих 
робітників та молодших 
спеціалістів на денній та курсовій 
підготовці, здійснює профільне, 
допрофільне та  дистанційне на-
вчання, надає освітні послуги дітям 
з обмеженими функціональними 
можливостями (інклюзивна освіта), 
впроваджує елементи дуальної 
освіти, реалізує авторську програму 
по вивченню ІТ учнями початкових 
класів.

Тісна співпраця з роботодавця-
ми сприяє проходженню виробничої 
практики на підприємствах та  
працевлаштуванню учнів після от-
римання диплома кваліфікованого 
робітника.

Вже традицією для навчального 
закладу стало проведення:

благодійного фестивалю-яр-
марку «Щедра та гостинна наша 
Україна» на підтримку соціально-
незахищеної молоді;

свята обдарованої молоді 
«Ми надія твоя, Україно» на 

підтримку обдарованої молоді;
випуск загальноучилищної 

газети  «Молодіжний вісник», 
яка визнана кращою газетою 
ПТНЗ Міжнародного конкур-
су шкільних медіа;

робота телепресцентру 
«Молодіжний вісник» –  ла-
уреата Міжнародного фе-
стивалю-конкурсу дитячо-
юнацької журналістики 
«Прес-весна на Дніпровських 
схилах».

В умовах сьогодення важ-
ливу роль у розвитку якісної 
освіти набуває інноваційна 
діяльність педагогічного ко-
лективу, спостерігається 
тенденція до збільшення 
учасників інноваційно-
освітнього простору, за-

проваджена експериментально-
дослідницька робота. Вінницьке 
МВПУ є науково-методичною 
лабораторією, яка здійснює пошук, 
розробку і упровадження нового 
змісту та технології освіти і сприяє 
творчому розвитку особистості, 
співпрацює з  Інститутом 
професійно-технічної освіти НАПН 
України, ВДПУ ім. М.Коцюбинського 
та ВНТУ. На базі закладу відкрито 
навчально-практичний центр сучас-
них ІТ-технологій.

З 2000 року навчальний заклад бере 
активну участь у міжнародних ви-
ставках «Сучасна освіта в Україні», 
«Інноватика в освіті України» та 
«Сучасні навчальні заклади» (16 зо-
лотих медалей). Є постійним пере-
можцем  міжнародного конкурсу 
Web-дизайну (ВНТУ), нагороджений 
дипломами та почесними грамота-
ми, отримав почесне звання «Лідер 
сучасної освіти». Все це завдячуючи 
плідній і натхненній праці всього 
педагогічного колективу.

 Дорогі колеги, вітаючи з 75-річним 
ювілеєм, прийміть слова безмежної 
вдячності за високе служіння 
обраній справі, самовідданість, 
ентузіазм і невтомний творчий по-
шук. Нехай кожен прожитий вами 
день розпочинається з вірою, а 
завершується відчуттям задоволен-
ня, ваші думки  та вчинки повнять-
ся  добром, щедрістю і любов’ю, а 
радість від успіхів  учнів та щира 
вдячність їхніх батьків зігріває сер-
ця.

 Бажаю, щоб  у рідних домівках 
панував мир, добробут, благопо-
луччя і злагода, а ниви, засіяні не-
втомною працею, давали багатий 
врожай талантів, успішності та 
людської вдячності. 

Хай щедро рясніє сходами, про-
славляючи визначними перемогами 
та здобутками, збагачуючи новими 
досягненнями, наша Батьківщина. 
А ви назавжди залишитесь взірцем 
гідності, професіоналізму і любові, 
головним світочем у житті своїх 
учнів, даруючи безцінні скарби 
знань і тепло своїх сердець.

Дмитрик О.Д., директор ДПТНЗ 
«Вінницьке МВПУ»
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Восени 2019 року виповнюється 
75 років навчальному закладу, 
який став рідним для багатьох лю-
дей та поколінь. Училище прой-
шло нелегкий шлях від Ремісничого 
до Міжрегіонального вищого 
професійного навчального закладу. 
У межах людського життя – це ціла 
вічність, сповнена великих поривань 
і звершень, у межах історії закла-
ду – це вік поважний і солідний, який 
дає підстави говорити про гідний, 
високої оцінки досвід. 

А починалось все у важкий повоєнний 

час, коли на базі Вінницького мотороре-

монтного заводу було створене ремісниче 

училище №3, здійснювало підготовку за 

професіями «Токар-універсал», «Формов-

ник-ливарник» та «Слюсар». На посаду 

директора було призначено Горлачова 

М.М., на плечі якого лягли проблеми і за-

вдання розбудови училища 1944-1946 

р.р. Навчальний заклад не мав єдиного 

приміщення і для підготовки робітничих 

кадрів виробниче навчання було 

організоване у цехах заводу, а теоретичні 

заняття – в одноповерховому будинку ба-

рачного типу, де було обладнано три кла-

си. 

У 1954 році відбулась реорганізація в 

ремісниче училище №1, яке випускало 

тоді 100 спеціалістів щорічно. Учні без-

коштовно забезпечувались гуртожит-

ком, харчуванням, одягом. З’являються 

і нові професії: «Майстер-лінійник 

зв’язку», «Кабельник-спаювальник». За 

ініціативи директора Антімонова Ф.Г. 

було організовано проходження учнями 

практики на Алтаї, в Ростові-на-Дону, у 

Воронежі. А кваліфіковані робітники на-

правлялись працювати на підприємства 

по всій території СРСР.

У зв’язку із введенням у дію 

Вінницького радіолампового заводу, учи-

лище почало підготовку кваліфікованих 

робітників за професією «Монтаж-

ник-вакуумник». За рахунок базового 

підприємства були побудовані навчальні 

майстерні, клуб і спортивний зал. 

На різних етапах становлення учи-

лища його очолювали директори Гор-

лачов М.М., Тітов В.І., Баренберг 

Д.С., Прудніков Ф.Ф., Антімонов Г. 

М., Андреєва Б.П., Ковальський А.Т., 

Лозінський Е.Й. 

У 1965 році відбулася чергова 

реорганізація у міське профтехучилище 

№4. Під керівництвом директора Андрєєв 

Б.П. навчальний заклад здобув звання 

«Зразкове училище» і вважався одним 

із кращих в Україні. Створювалися нові 

виробничі майстерні, навчальні класи, 

лабораторії, нові професії: «Кіномеханік», 

«Кабельник-спаювальник», «Монтажник 

телефонного обладнання», «Електромон-

тер повітряних ліній зв’язку».

У 1970-х роках споруджено 4-по-

верховий будинок училища по вулиці 

Червоноармійській 5, навчальні майстерні, 

актову та спортивну зали, створено на-

вчальну філію училища при Вінницькому 

радіоламповому заводі. Навчальний за-

клад почав надавати молоді не тільки 

професійну, а й повну загальну серед-

ню освіту. Штат працівників училища по-

повнився викладачами загальноосвітніх 

дисциплін. 

У 1985 році директором училища при-

значено Дмитрика Олександра Дми-

тровича. Його прихід ознаменований 

успішним втіленням передових технологій 

професійно-технічної освіти, оновлен-

ням матеріально-технічної бази. На-

вчальний заклад оперативно реагував на 

стрімкі зміни в суспільстві та економіці. 

Училище збільшує випуск кваліфікованих 

робітників, удосконалює їх навчання, вво-

дить нові спеціальності: «Телеграфіст», 

«Монтажник радіоелектронної апаратури 

та приладів, регулювальник», «Кухар. Кон-

дитер».

90-ті роки знаменуються освоєнням 

інформаційних технологій та розвитку 

комп’ютерної мережі училища, створю-

ються комп’ютерні лабораторії, на базі 

яких готуються кадри за професією «Опе-

ратор ПЕОМ із супроводженням бухгал-

терського обліку», «Оператор ПЕОМ», 

«Бухгалтер», «Оператор ПЕОМ, оператор 

зв’язку, секретар керівника». 

У 1998 році училище реорганізоване у 

Вище професійне училище. Було створе-

но навчально-тренувальну фірму «Перли-

на Поділля» за програмою «Трансформ» 

(проект Німеччина-Україна). Упевненість 

навчального закладу у завтрашньому 

дні грунтується на впровадженні новітніх 

технологій. В училищі створюється своя 

оптимальна і дієва система навчання, 

реалізовуються креативні педагогічні ідеї. 

У цей період під керівництвом заступника 

директора Кадемії М.Ю. інформаційно-

комунікаційні технології ефективно впро-

ваджуються в навчально-виховний процес.

Комп’ютерна база учили-

ща оновлюється та поповнюється, 

організовано центр мережі, створено ло-

кальну мережу INTERNET, створено ло-

кальну мережу INTRANET, запрацював мо-

дельний центр інформаційних технологій. 

Відбувся перший набір учнів за професією 

«Електромеханік з ремонту та обслугову-

вання лічильно-обчислювальних машин».

У 2002 році училище здобуло свою 

першу бронзову медаль на всеукраїнській 

виставці «Сучасна освіта України» у 

номінації «Інноваційні технології навчан-

ня». І вже протягом багатьох років на-

вчальний заклад є активним учасником, 

призером Міжнародних та Всеукраїнських 

виставок «Сучасна освіта України», 

«Сучасні заклади освіти», «Інноватика 

в сучасній освіті». За багаторічну 

інноваційну педагогічну діяльність по 

модернізації освіти України училище от-

римало почесне звання «Лідер сучасної 

освіти».

З 2003 р. навчальний заклад у ново-

му статусі – Вінницьке міжрегіональне 

вище професійне училище. На вимо-

гу часу та потреб ринку праці прове-

дено ліцензування професій: «Опера-

тор комп’ютерної верстки», «Опера-

тор комп’ютерного набору. Оператор 

комп’ютерної верстки», «Агент з поста-

чання. Продавець продовольчих товарів», 

«Контролер-касир. Продавець продоволь-

чих товарів», «Оператор комп’ютерного 

набору. Контролер-касир». Комп’ютерна 

мережа училища була модернізована в 

сучасну структуровану кабельну систему і 

об’єднала 39 кабінетів.

За роки свого існування училище стало 

середовищем для інноваційної творчості, 

де модернізується зміст і структура на-

вчально-виробничого процесу, де впро-

ваджуються новітні методи, технології та 

проекти, оновлюються професії відповідно 

до суспільних потреб: «Монтажник 

інформаційно-комунікаційного устаткуван-

ня» та «Оператор телекомунікаційних по-

слуг», «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення», «Оператор з 

обробки інформації. Фотограф».

Сьогодні Державний професійно-

технічний навчальний заклад «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне учи-

лище» має все необхідне для навчання 

учнів та їх всебічного розвитку: навчальні 

кабінети, інформаційно-технічне за-

безпечення, лабораторії, майстерні, 

комп’ютерні класи, інтернет, сучасну 

бібліотеку та читальний зал, спортивний 

комплекс. Це сучасний заклад освіти, 

який готує кваліфікованих робітників та 

молодших спеціалістів, конкурентоспро-

можних на сучасному ринку праці. 

Навчальний заклад є першим у рей-

тингу ПТНЗ Вінниччини та входить у 100 

кращих ПТНЗ України. Матеріали про 

навчальний заклад занесено до книг 

«Флагман освіти України», а також до 

Енциклопедії професійно-технічної освіти 

України, визнаний лідер сучасної освіти 

України.

 ДПТНЗ «ВМВПУ» досягає нових 

успіхів у впровадженні сучасних освітніх 

технологій. З року в рік здобувають-

ся гранти та нагороди на Міжнародних, 

Всеукраїнських та обласних вистав-

ках та конкурсах. На Міжнародній 

виставці «Інноватика в сучасній освіті» та 

Міжнародній виставці освіти за кордоном 

«World Edu» училище удостоєне почесно-

го звання Лауреата за видатні науково-

практичні досягнення в освіті. Така оцінка 

діяльності є підтвердженням того, що на-

вчальний заклад є рушієм позитивних 

змін не тільки в освіті міста, регіону, а й 

України. 

Яскравою подією 2018 р. в історії 

нашого навчального закладу стало 

відкриття Навчально-практичного центру 

з підготовки кваліфікованих робітників із 

професій «Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-обчислювальних 

машин», «Оператор з обробки інформації 

та програмного забезпечення, монтажник 

інформаційно-комунікаційного устаткуван-

ня».

За плечима навчального закладу – ба-

гата і яскрава історія. А попереду – на-

полеглива праця, нові важливі завдан-

ня в благородній справі підготовки 

висококваліфікованих фахівців.

Бережок С.М, 
викладач суспільних дисциплін

ПАМ’ЯТАЄМО  МИНУЛЕ,  ПИШАЄМОСЯ 
СЬОГОДЕННЯМ, ПЛАНУЄМО МАЙБУТНЄ

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ  ДПТНЗ «ВМВПУ»

Хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього
М. Рильський



3 Молодіжний вісник

Щиро вітаю педагогічних працівників, 
співробітників, учнів та випускників із 
75-річчям від дня заснування ДПТНЗ 
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне 
училище»!

Маю велику честь співпрацювати з навчальним закла-

дом, який вносить вагомий вклад у підготовку та розви-

ток висококваліфікованих спеціалістів, здійснює велику 

роботу по вихованню молодого покоління. Стільки років 

самовідданої праці вашого колективу - це яскравий приклад 

високого професіоналізму, таланту, вміння долати труднощі 

та впевнено прямувати до нових вершин. 

Запорукою вашого успіху стало велике бажання творити, 

нести світло знань та умінь в серця молодих людей, робити 

добро людям та вчити їх долати перешкоди.

За час свого існування училище стало одним із провідних 

навчальних закладів України. Завдяки зусиллям багатьох 

поколінь педагогів підготовлено тисячі молодих спеціалістів, 

які достойно представляють навчальний заклад, мають 

вагомі здобутки у житті.

Переконаний, що високий професіоналізм і самовіддана 

праця колективу сприятимуть зміцненню освітнього 

потенціалу нашої держави та забезпеченню її реформуван-

ня.

У цей святковий день дозвольте побажати вам, му-

дрим та авторитетним фахівцям, міцного здоров’я, творчої 

наснаги, здійснення всіх задумів, вірних соратників та 

однодумців, надії на щасливе майбутнє!

Щиро зичу колективу нових наукових звершень, 

професійних успіхів, здійснення найпрекрасніших сподівань 

та задумів на благо рідного закладу, українського народу, 

зміцнення та процвітання України!

Щастя Вам, радості, родинного затишку, добра та благо-

получчя!

З повагою і найкращими побажаннями
Андрій Волинець,

завідувач сектору з питань формування регіонального 

замовлення на підготовку кадрів, 

взаємодії з соціальними партнерами та зв`язку з 

виробництвом управління професійної освіти, 

інноватики та науки

Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 

державної адміністрації 

Шановні колеги та учнівство!
Щиро вітаємо Вас зі славетним Ювілеєм вашого навчального 

закладу! В освітній сфері Вінниччини Вінницьке міжрегіональне 

професійне училище посідає гідне місце. За багаторічну історію 

існування для економіки регіону та країни Вами підготовлено 

велику кількість високопрофесійних фахівців, затребуваних 

професій, а сьогодні Ви оперативно реагуєте на потреби су-

часного ринку праці та готові працювати на майбутнє. Разом  зі 

своєю освітньою діяльністю Ваш навчальний заклад провадить 

науково-дослідну роботу, відрізняється активною культурно-

патріотичною та виховною діяльністю. 

Бажаємо Вашому училищу подальшого розвитку та 

процвітання, нових амбітних проектів та досягнень, а викладаць-

кому складу та учнівству –  зустріти свято у доброму здоров’ї, 

гарному настрої, натхнення та самореалізації вам у різних сфе-

рах! Вдячні вам за співпрацю з нашим університетом та готові 

розширювати сфери взаємодії!

Професорсько-викладацький склад та студентство 
економічного факультету 

Донецького національного університету  
імені Василя Стуса

Глибоко шановний Олександре Дми-
тровичу і колективе ДПТНЗ «Вінницьке 
міжрегіональне вище професійне училище»!

У зв’язку зі славним 75-річним ювілеєм училища 

дозвольте висловити Вам найщиріші вітання і поба-

жання всім відмінного здоров’я, особистого щастя, 

творчих успіхів і здійснення мрій.

В училищі я працювала з 1970 р. по 2002 р. на 

посадах викладача математики і заступника дирек-

тора з навчальної роботи. За ці роки змінювалися 

директори, їхні заступники, викладачі, майстри в/н 

та інші педагогічні та непедагогічні працівники.

Проте всі  ці роки і донині училище займає 

провідні місця в системі професійно-технічної освіти 

не тільки Вінницької, але й інших регіонів України, 

характеризуючись високим рівнем навчально-вихов-

ного процесу, теоретичного і виробничого навчання. 

В училищі завжди був гарно підібраний педагогічний 

склад. Недарма зі стін училища вийшло багато 

кандидатів наук і декілька докторів наук.

Випускників училища охоче беруть на роботу 

підприємства міста Вінниці, Вінницької та інших об-

ластей України, а раніше – підприємства колишньо-

го Радянського союзу.

Бажаю Вам завжди бути на вершині педагогічної 

ниви і всіляких гараздів.

З повагою і щирими 
побажаннями

Кадемія Майя Юхимівна,
кандидат педагогічних наук, професор кафе-

дри інноваційних та інформаційних технологій в 

освіті

Шановні колеги!
Щиро вітаю педагогічний 

та учнівський колективи 

Вінницького міжрегіонального 

вищого професійного учи-

лища із визначною подією – 

75-річним ювілеєм від дня за-

снування!

Приємно вітати заклад, у 

якому живе частка  власної 

душі. За цими швидкоплин-

ними літами криється не-

легкий шлях утвердження 

власних принципів, пошуків, 

зростання та примноження 

здобутків у підготовці молодих 

спеціалістів. Шануємо славні 

традиції, таланти, енергію та 

працелюбність кожного з Вас. 

У цей ювілейний день 

вірю, що професіоналізм 

викладачів, бажання учнів  за-

кладу принесе свої плоди. 

Історія  та досягнення   

свідчать про те, що навчаль-

ний заклад займає провідне 

місце в системі професійно-технічної освіти України. 

Впевнений  у тому, що  попереду нові професійні вер-

шини та  нові вагомі  досягнення.

Сподіваюсь, що Ви збережете та примножите 

добрі традиції, що склалися у  закладі, для майбутніх 

поколінь.

Ми  живемо в час неймовірних випробувань і разом 

з тим глибокої віри у завтрашній день. Змінюються 

умови й засоби вихо-

вання, та незмінним 

залишається головне 

призначення – навчи-

ти людину бути Люди-

ною.   Педагогічний ко-

лектив  гідно виконує цю 

почесну освітню місію, 

демонструючи при цьо-

му професіоналізм, 

коректність, відданість 

справі та своєму 

обов’язку.

Заклад достойно 

зустрічає своє 75-річчя, з 

гордістю оглядаючись на 

минуле, цінуючи нинішнє і 

з оптимізмом дивлячись у 

майбутнє.

У цей святковий 

день щиро бажаю Вам 

втілювати свою благород-

ну мету. Висловлюю гли-

боку подяку і шану всьо-

му колективу навчального 

закладу й зичу надалі йти 

в ногу з часом. 

Сили Вам, віри і впевненості у завтрашньому дні! 

Нехай освітянська доля буде прихильною у всіх твор-

чих починаннях.

 Володимир Васильович Бадюк,
заступник директора з навчально-

методичної роботи Вінницького  державного 
центру естетичного виховання учнів ПТНЗ

Єдиний спосіб зробити щось дуже добре - любити те, що ти робиш. 
Стів Джобс
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Прийміть найщиріші вітання з на-

годи 75-ої річниці із часу заснування 

Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне учи-

лище».

За період свого існування 

Ваш заклад має багату історію, 

славні традиції та випускає у світ 

справжніх професіоналів, які тво-

ритимуть майбутнє нашої держави. 

Завдяки Вам, шановний Олексан-

дре Дмитровичу, та прогресивному 

педагогічному колективу, училище є 

кращим серед професійних навчаль-

них закладів України та флагманом 

освіти і науки.

Ювілей – це можливість порину-

ти у минуле, пригадати цікаві фак-

ти та незабутні моменти, висловити 

віншування та сказати добрі і щирі 

слова на адресу працівників та учнів 

училища.

Сьогодні мені особливо приємно і 

щемно вітати наш навчальний заклад 

із такою почесною датою, адже свої 

перші кроки як фахівець я зробила 

саме тут, у вашому згуртованому й 

дружному колективі.

Вельмишановний Олександре 

Дмитровичу, у такий святковий день 

від щирого серця бажаю, щоб Ваш 

навчальний заклад і надалі залишав-

ся осередком культури й духовності 

і відкривав молодому поколінню не-

вичерпну скарбницю знань та не-

вмирущих моральних цінностей. Усім 

викладачам зичу невичерпної енергії, 

молодості душі, твердості духу, 

нестримності в науковому пошуку та 

нових досягнень. Учням бажаю, щоб 

у їхніх серцях завжди пломенів во-

гник прагнення пізнавати незвідане, 

невідоме, щоб їм посильними були 

будь-які вершини, а рідному учили-

щу – довголіття, процвітання, ваго-

мих напрацювань, нових здобутків та 

прихильності долі на ниві освітянства.

З повагою
Людмила Шевченко,

доктор педагогічних наук, 
доцент кафедри інноваційних 
та інформаційних технологій 

в освіті

«…Де б ми не були і ким би не стали, ми 
завжди повинні пам’ятати звідки починали свій 
шлях і хто нам в цьому допомагав...»

У 75-річницю заснування ДПТНЗ «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне училище» вітаємо весь 

колектив з цією визначною подією!

За Вашими плечима – чималий досвід та визнання. 

Ви виховали цілу плеяду учнів – висококваліфікованих 

фахівців, науковців, відомих в освіті керманичів, якими 

можете по праву пишатися. У цьому є значна заслуга як 

попередніх, так і нинішніх поколінь співробітників училища. 

До цієї знаменної дати навчальний заклад йшов до-

вгою дорогою наполегливої праці багатьох поколінь 

досвідчених, творчих, талановитих викладачів та 

майстрів виробничого навчання. Це був нелегкий шлях 

утвердження своїх принципів, пошуків, звершень, 

зростання та примноження здобутків. Нині ДПТНЗ 

«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» – 

сучасний потужний професійний навчальний заклад, зна-

ний не лише на Вінниччині, а й в усій Україні та далеко 

за її межами як поважний за віком, відомий своїми ви-

пускниками, власною історією та традиціями.

За 75 років свого існування ДПТНЗ «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне училище» міцно 

закріпило за собою репутацію навчального закладу, який 

готує висококваліфікованих фахівців. Таке визнання за-

служено завдяки всім поколінням педагогів і учнів, тим, 

хто зберіг і примножив традиції, закладені педагогічним 

колективом багато років тому.

Найважливішим здобутком начально-виховної си-

стеми в училищі є створення колективу однодумців, які 

завжди прагнули і прагнуть до однієї мети, вміють уз-

годити своє «я» із загальним «ми», де кожний, урешті-

решт, є повноправним членом великої училищної роди-

ни, несе за неї відповідальність і пишається нею.

Вже багато років наші серця зігрівають теплі спо-

гади про незабутні роки роботи в училищі. Тут ми 

засвоїли уроки бути вимогливими до себе і справед-

ливими до інших, принциповими у розв’язанні про-

блем і відповідальними у своїх рішеннях, сформували 

вміння мати власний виважений погляд на життя, бути 

професіоналами своєї справи, наповнили своє єство но-

вими думками, новими знаннями, новими зацікавленнями, 

новим сенсом життя, зустріли людей, які долучились до 

формування нашого світогляду, які подарували не лише 

знання та практичні навички, а й відкрили в нас сакральну 

любов до своєї професії. Цей дарунок неможливо описа-

ти словами. Своїми мудрими думками, порадами, своїм 

наочним прикладом наші наставники намагались посіяти 

у душах кожного з нас настанови на подальше життя, 

скарби із досвіду, які витримали випробування часом і 

які ще такі далекі та непізнанні були тоді для нас, моло-

дих людей, які прийшли на свою першу педагогічну ро-

боту. В стінах рідного училища ми отримали установку на 

перемогу, на відданість справі, наполегливу працю, що 

уможливлює успіх.

Дорогий Ювіляре! Нехай буде завжди згуртованим 

твій колектив, розквітають і множаться таланти, зростає 

твій престиж і лине всією Україною твоя слава! Зичи-

мо адміністрації, викладачам та майстрам виробни-

чого навчання терпіння й наснаги, творчого горіння, 

процвітання, нових досягнень у роботі, подальших твор-

чих успіхів, радісної праці, вічної молодості і розумних, 

допитливих, вдячних учнів, а учням – світлих думок, чи-

стих сердець, готових сприймати та втілювати в життя 

мудрість наставників! Нехай життєві труднощі не змен-

шують оптимізму і віри в світле майбутнє!

Усього найкращого! Із днем народження, рідне учили-

ще! З Ювілеєм!

З повагою, вдячністю та щирою симпатією 
родина Кобись!

Кобися Володимир Михайлович - кандидат 
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
інноваційних та інформаційних технологій в 
освіті.

Кобися Алла Петрівна - кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
інноваційних та інформаційних технологій в 
освіті.

З ювілеєм, рідне училище!

Вельмишановний Олександре Дмитровичу, дорогі колеги!

Шановні колеги!
Щиро вітаю всіх вас 

з видатною датою – 
75-річчям  Вінницького 
міжрегіонального вищого 
професійного училища. 

Навчальний заклад пройшов 

довгий і гідний шлях становлен-

ня професійної освіти, поділяючи 

злети та труднощі української 

держави на всіх етапах її історії. 

Педагогічний колектив у своїй 

діяльності поєднував основи 

класичної педагогіки з но-

ваторськими підходами до 

організації освітнього про-

цесу. Творчість, креатив, 

пошук та реалізація не-

стандартних ідей, задумів 

притаманні діяльності на-

вчального закладу.

Святкуючи ювілей, 

педагогічний колектив 

намагається дивитися в 

завтрашній день з надією 

та оптимізмом. Перекона-

на, що найкращі часи на-

вчального закладу ще по-

переду. Зі своїм досвідом, 

науковістю, розвитком пер-

спективних ідей навчаль-

ний заклад спроможний 

стати центром професійної 

досконалості відповідно до 

європейських стандартів.

Тож зичу всім нам витримки, 

наполегливості та піднесеності 

духу, щоб і надалі успішно форму-

вати когорту висококваліфікованих 

робітників для успішного розвитку 

економіки України.

З повагою
Світлана Гаврилівна 

Корженко,  
заступник директора з 

навчальної роботи  

В е л ь м и ш а н о в н и й 
педагогічний колективе 
та учні навчального за-
кладу!

Від себе особисто маю 

честь щиросердно привітати 

Вас з нагоди світлого дня Ва-

шого народження та Славного 

ЮВІЛЕЮ!

Історія училища для 

мене є предметом гордості, 

оскільки саме тут було за-

кладено фундамент мого 

професійного встановлення 

та відкрилися нові горизонти 

для професійної педагогічної 

діяльності. Дякую долі за  

честь співпрацювати з Вами 

на ниві вітчизняної освіти і 

науки. Нас єднають не лише 

спогади, а й теплі, багатолітні 

товариські взаємини, що 

допомагають  вирішувати 

найскладніші завдання й про-

блеми сучасної науки і освіти.

У період системних змін 

у сучасному соціально-

економічному і духовному 

житті нашого суспільства 

РІДНЕ УЧИЛИЩЕ є одним із 

творців професійної освіти. 

Ви здійснюєте творчий підхід 

у розвитку освітянської галузі. 

Ваші новаторські ідеї постійно 

знаходять своє втілення в 

змісті професійної освіти та 

забезпечують впроваджен-

ня європейських стандартів у 

національній науково-освітній 

системі. Ви освітлюєте шлях 

знаннями своїм учням. Ваші 

науково-практичні напрацю-

вання успішно реалізуються 

в системі професійної освіти 

України та за її межами.

Нехай запорукою щасливо-

го життя та подальшої плідної 

наукової робо-

ти усіх учасників 

освітнього проце-

су буде міцне здоров’я, а віра, 

надія і любов залишатимуться 

вірними супутниками на Ва-

шому життєвому шляху, тепло, 

добробут і затишок у родинній 

оселі надійно захищатимуть від 

негараздів, а в майбутньому 

на Вас чекатимуть довгі роки, 

наповнені корисними справами.

Нехай енергія та мудрість 

зрілості не зраджують Вас!

Нехай кожен Ваш день буде 

сповнений радості, задоволен-

ня від роботи!

Нехай Ваша плідна праця 

слугує надійним підгрунтям 

у розбудові науки і освіти 

України!

 З повагою 
Світлана Кізім,

заступник директора з 
наукової роботи Навчаль-
но-наукового інституту 
педагогіки, психології, 
підготовки фахівців 
вищої кваліфікації ВДПУ 
імені Михайла Коцю-
бинського, кандидат 
педагогічних наук, доцент

Ваша сила – віра в себе. Ваша свобода – відповідальність за власний розвиток
А. Смоловик
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Уста мудрих знання 
розсівають...

Книга приказок 
Соломонових,15:7

Не лише народна мудрсть, 

письменники та мислителі на-

вчають нас жити правильно, 

але й Господь у Своєму Слові 

дає нам мудрі поради і настано-

ви, вказуючи на те, що ми самі 

повинні навчатися, здобувати 

новий досвід, вдосконалювати-

ся і зростати, показувати гар-

ний приклад і вести за собою.

Із мудрими, добрими і по-

рядними людьми Бог дозво-

лив мені пройти пліч-о-пліч 

близько 10-ти швидкоплинних 

років, працюючи у Вінницькому 

міжрегіональному вищому 

професійному училищі. Шлях 

навчання – це завжди і важ-

ка праця, і неоціненний досвід. 

На роботі я і трудилася, і 

відпочивала душею, самовдо-

сконалювалася і зростала. Я 

усвідомила, що основне багат-

ство людини на землі – це той 

безцінний досвід, мудрість і 

знання, які ми може-

мо передати іншим, 

це те, що ми може-

мо посіяти і зростити в наших дітях, уч-

нях і послідовниках. Це багатство душі 

– нетлінне і «незрадливе». Без нього ти 

– ніхто, а з ним ти – невичерпне джере-

ло мудрості. До тебе завжди прийдуть за 

порадою та підтримкою, твоє мудре сло-

во наставить, утішить і направить на пра-

вильну стежину. 

Я дуже вдячна Богу, що саме з таки-

ми добрими, щирими, мислячими, го-

товими постійно зростати, творчими і 

талановитими особистостями я мала 

змогу навчати, навчатись і розвиватись. 

А знаєте, що найбільше дивувало мене 

в училищі? Це постійні свята, ярмарки, 

змагання, олімпіади, вікторини і квести, 

дні відкритих дверей, співпраця з усіма 

можливими організаціями і навчальни-

ми закладами, виступи і конференції, 

семінари і знайомства в межах всієї 

країни... – щоденні святкові клопоти. Лю-

дей, – як у вулику, робота «кипить» зранку 

до ночі. Навіть на вихідних педагогічний 

та учнівський колективи навчилися весе-

ло та корисно співпрацювати на виїздах 

до торговельних закладів та проводячи 

професійні фестивалі в місті. Це ж який 

треба мати потенціал і мозковий ресурс! 

Далеко не кожен колектив похвалиться 

такими напрацюваннями, досвідом, пере-

могами та здобутками!

Наші талановиті учні та викладачі при-

крашають всі свята виробами власно-

го виробництва: дерев’яними, з бісеру, 

в’язаними гачком, плетеними з лози, 

рум’яною випічкою... Та найбільшою окра-

сою всіх заходів завжди була і є люди-

на. Глянеш на наших студентів і колег – і 

душа радіє: у вишиванках, бусах, віночках, 

червоних чобітках. І так любо стає: хо-

четься жити й творити...  Я ходила на ро-

боту, як на свято! Живе свято душі!

І сьогодні я щиро вітаю мій рідний 

педагогічний колектив училища з 75-ю 

річницею від дня заснування навчаль-

ного закладу! Зичу вам, мої дорогі, віри, 

надії й любові, неземного щастя, міцного 

здоров’я, нев’янучої духовної краси, не-

гаснучого вогнику в серці, легких посівів 

та щедрих урожаїв! Нехай все добро 

і мудрість, яку ви щиро даруєте, по-

вернеться до вас сторицею! Хай незга-

саюче бажання трудитись і навчатися 

передається усім наступним поколінням! 

Нехай у твої стіни, дороге учили-

ще, завжди повертаються з широкою 

посмішкою, відкритим серцем і великою 

вдячністю!

Многая літа тобі, моє святкове і 

незабутнє училище!

Ірина Веір

Вінницьке міжрегіональне вище професійне учили-

ще у далекому 2005-2006 навчальному році стало моїм 

першим місцем роботи після університету. Я пам’ятаю, 

як Микола Миколайович Тютюнник проводив зі мною 

співбесіду на посаду майстра виробничого навчання, 

пам’ятаю свою першу і єдину групу хлопців. І хочу сказа-

ти, що група мені, вчорашній студентці, дісталась непро-

ста – 25 учнів, добра половина з яких вчитись не бажа-

ла зовсім. Вони часто влаштовували капості і потрапляли 

до халеп, які потрібно було вирішувати. Що вже говорити 

про те, що слухати мене вони не бажали зовсім, тому до-

водилось знаходити підходи до кожного. Інколи це вдава-

лось, інколи ні. Але вони були моїми першими учнями і я 

їх пам’ятаю усіх. (Особливо тих, хто капостив найбільше).  

У свій перший рік такої роботи я б точно не обійшлась 

без допомоги. Вона до мене прийшла в особі Марії 

Михайлівни Лукашенко, з якою ми вдвох почали вести 

групу. Без її досвіду, вміння передбачати складні моменти 

і знання, як із них виходити, я не знаю, як справлялася б. 

А ще я завжди знала, що можу прийти до Миколи Мико-

лайовича зі своїми питаннями і отримати від нього допо-

могу і пораду, як діяти в тій чи іншій ситуації. 

Мій перший робочий рік був непростим, але він мене 

загартував, доє змогу оцінити власні сили, які мені дуже 

знадобились в майбутньому. 

Сьогодні я можу сказати, що ВМВПУ – чудовий заклад 

для дітей, в якому працюють віддані своїй справі люди. 

Бажаю училищу подальшого процвітання, розвитку та 

незмінної популярності і поваги серед учнів, їх батьків та 

колег. 

Тамара Тисячна

НА РОБОТУ – ЯК НА СВЯТО

Педагогічному колективу ДПТНЗ “Вінницьке 
міжрегіональне вище професійне училище”!

Ваша праця заслуговує найкра-

щих слів подяки. Бажаємо здоров’я, 

щастя, добробуту та нових здобутків 

в ім’я України!

Безперечно, Вінницьке міжре-

гіональне вище професійне учи-

лище вносить помітний вклад у 

забезпечення кваліфікованими 

кадрами підприємства і устано-

ви нашого міста і регіону та заслу-

жено належить до лідерів у сфері 

професійного навчання молоді та 

дорослих.  

Завдяки співпраці Державного 

професійно-технічного навчального 

закладу «Вінницьке міжрегіональне 

вище професійне училище»  з Він-

ницьким міським центром зайнятості 

маємо позитивні напрацювання 

упродовж багатьох років.

Такі активні форми соціального 

захисту населення, як відкриття 

підприємницької діяльності шляхом 

одноразової виплати допомоги по 

безробіттю,  професійна підготовка 

чи перепідготовка стимулюють осіб, 

які залишились без роботи, до-

кладати власних зусиль для пра-

цевлаштування та вирішення своєї 

долі. За направленням Вінницького 

міського центру зайнятості гро-

мадяни, які звертаються за спри-

янням у працевлаштуванні, про-

ходять професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення 

кваліфікації  у  Вінницькому МВПУ 

на курсах за напрямком «Ос-

нови бухгалтерського обліку 

за національними стандарта-

ми» за професіями «Оператор 

комп’ютерного набору. Обліковець 

реєстрації бухгалтерських даних», 

«Кухар-кондитер».  А також щорічно 

більше 30 безробітних осіб навча-

ються за напрямком «Основи мало-

го бізнесу»  і, за сприяння центру 

зайнятості, започатковують влас-

ну справу.  Також на базі учили-

ща здобувають  нову професію або 

підвищують кваліфікації за рахунок 

ваучерів, особи віком старше 45 

років, страховий стаж яких стано-

вить не менше 15 років. Такою по-

слугою  скористались вісім охо-

чих з числа зайнятого населення, 

які зверталися до нашого центру 

зайнятості за підтримкою.

Серед найяскравіших момен-

тів тісної співпраці зі служ-

бою зайнятості у напрямку 

профорієнтації молоді – участь у 

міському проекті «Fly Up: впевне-

ний старт молоді», який форму-

вав  позитивне ставлення молоді до 

робітничих професій, Дні відкритих 

дверей навчального закладу та Дні 

відкритих дверей цен-

тру зайнятості, під час 

яких учнівська молодь 

міста ознайомлюється з 

навчальною базою учи-

лища, професіями та 

потребами ринку праці 

і сервісними послуга-

ми служби зайнятості,  

ярмарки професій в 

Інформаційному центрі 

Вінницького міського 

центру зайнятості, 

участь в яких дає 

можливість гідно пре-

зентувати затребувані 

робітничі професії, зо-

крема, перед школярами міста. За 

сприяння фахівців відділу активної 

підтримки безробітних на базі Дер-

жавного професійно-технічного 

навчального закладу «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне 

училище» відбувся інтерактивний 

змагально-мотиваційний захід 

«Лабораторія бізнес-моделювання»  

за участі товариства з обме-

женою відповідальністю «Група 

«Мирів». Мета заходу - вмотивувати 

учнівську молодь до самореалізації, 

активізувати їх прихований 

потенціал, дати змогу заявити 

про себе, презентувавши свої ідеї 

та довівши їх актуальність та 

унікальність. 

Сподіваємося на подальшу плідну 

співпрацю та висловлюємо щиру 

подяку викладацькому складу за-

кладу освіти за  професіоналізм, 

сприяння якісній підготовці  та 

перепідготовці безробітних грома-

дян та зайнятого населення міста, 

за плідну багаторічну співпрацю зі 

службою зайнятості! Пишаємося 

здобутками! 

Людмила  Палій, 
фахівець із зв’язків з 

громадскістю та пресою 
Вінницького міського центру 

зайнятості

     З почуттям поваги вітаємо колектив Вінницького міжрегіонального 
вищого  професійного училища з  75-річчям з часу заснування!

Те, що в тебе виходить найкраще, і є твоє покликання
Арнольд Бейссер
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У кожній країні основи розвитку 

суспільства закладаються, як фун-

дамент, через сферу освіти. Саме 

освіта несе в собі зразки духовності 

та моралі суспільства, формує 

інтелектуальний і трудовий потенціал 

для вирішення як поточних, так і пер-

спективних планів розвитку країни.

Цілком зрозуміло, що люди, які 

професійно працюють в освіті, повинні 

глибоко усвідомлювати своє високе 

призначення, свою відповідальність 

перед суспільством за результати 

своєї діяльності.

«Що посієш, те й пожнеш», – кажуть 

у народі.

І мені дуже приємно, що серед 

навчальних закладів, які найбільш 

успішно розуміють та втілюють у жит-

тя цю істину, її наш ДПТНЗ «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне учи-

лище», який більш відомий у місті 

Вінниця, області та в Україні як «Чет-

верте». Училище відоме, перш за все, 

тим, що за минулі 75 років, рухалось 

лише вперед, підкорюючи верши-

ну за вершиною, пройшовши шлях 

від звичайного ремісничого училища 

(РУ №3), до міжрегіонального вищого 

професійного 1-го рівня акредитації. 

Сьогодні в навчальному закладі 

працює творчий, високопрофесійний 

педагогічний колектив. Створена на 

вимогу часу відповідна матеріально-

технічна база. Учні та випускники учи-

лища гідно представляють навчальний 

заклад на різноманітних конкурсах 

фахової майстерності, олімпіадах, про-

довжують навчання у ВНЗ, працевлаш-

товуються майже стовідсотково. Не-

зважаючи на труднощі, які останніми 

роками переживає країна. Відповідно, 

і професійна (професійно-технічна) 

освіта , наше училище стало навчаль-

ним закладом нової формації, яке 

вдало та ефективно поєднує сучасні 

технології навчання, високий рівень 

вимогливості до учнів і повсякденну 

турботу про їх соціальний захист.

Основне завдання колективу, на-

шого навчального закладу – фор-

мувати у наших учнів нову систе-

му цінностей, що грунтується на 

національній гордості та гідності, 

виховувати вільну та суверенну 

особистість, конкурентноспроможно-

го фахівця високого рівня. Саме це 

визначає мету щоденної роботи нашо-

го педагогічного колективу. Майстри 

в/н – це високоосвічені, ініціативні, 

творчі особистості, які розпочинають 

підготовку учнів за фахом на уроках 

в/н, для закріплення здобутих умінь 

та навичок організовують виробни-

чу практику у м. Вінниця, Вінницькій 

області за її межами. А також 

виїжджають з учнями для проходження 

в/п до країн Європейського союзу. 

Беруть активну участь у позаурочній 

роботі. Робота телепресцен-

тру «Молодіжний вісник» - збір 

матеріалу, його макетування для ви-

пуску училищної газети «Молодіжний 

вісник». Робота НПЦ Сучасних 

інформаційних технологій – збір 

фото, відеоматеріалу для розміщення 

у соціальних мережах тощо. Плідна 

праця майстрів в/н в урочний і поза-

урочний час дає змогу нашим учням 

брати участь та ставати переможцями 

обласних та всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності з різних 

професій.

Вірю, що за таким навчальним за-

кладом – майбутнє. А внутрішня 

сутність нашого колективу читається у 

влучних словах В. Симоненка: «Живе 

лиш той, хто не живе для себе, а хто 

для других виборює життя…»

Від усієї душі вітаю колек-

тив і ветеранів Вінницького 

міжрегіонального вищого профе-

сійного училища, учнів та випускників 

з 75-річчям. Бажаю всім мирного неба 

над головою, міцного здоров’я, успіхів 

та яскравих досягнень у вашій нелегкій 

праці на благо розквіту нашої України.

Микола Миколайович 
Тютюнник, 

заступник директора з НВР

Щиро вітаю педагогічний склад, 
студентів та випускників!

75 років – поважний вік для навчально-

го закладу! І Вам є чим пишатись! Адже 

сьогодні училище  - престижний освітній 

центр, окраса Вінниччини, кузня, яка готує 

кваліфікованих фахівців для різних сфер 

діяльності, а також національносвідомих гро-

мадян держави, інтелектуальних і духовно 

гармонійних особистостей. З міцними  те-

оретичними знаннями, практичними навич-

ками, морально-естетичними цінностями, 

переданими від мудрих наставників.

Я щиро дякую Вам за плідну співпрацю. 

Випускники закладу демонструють відмінні 

результати в роботі, чудові організаційні 

та комунікативні навички. Вони віданні 

справі, котру обрали та першими просу-

ваються кар’єрними сходами, бо мають 

чіткі цілі та бажання працювати на відмінно! 

Вони, дійсно, є нашим майбутнім та нашою 

гордістю!

Тож зичу Вам невичерпної енергії, 

оптимізму, сили у виконанні почесної 

місії – творіння добра, виховання квалі-

фікованих фахівців, поширення знань і 

професіоналізму.

А молодому поколінню студентства ба-

жаю досягати своєї мети, знайти гідне місце 

у житті, зустріти добрих і надійних друзів. 

Ніколи не зупинятись на шляху знань: він 

цікавий і по-справжньому нескінченний! 

На Вас покладено велику громадянську 

відповідальність за розбудову демократичної 

європейської України.

З повагою
Олена Вихристюк,

Генеральний директор
торгівельної мережі «Україночка»

Колективу Вінницького міжрегіонального вищого 
професійного училища з нагоди 75-річчя заснування 
навчального закладу!

Ювілей училища – це не тільки історична віха, а грань, 

яка надає поле для огляду минувшини, також можливість 

пригадати пройдений шлях, згадати тих поважних людей, 

які зробили важливий внесок для того, щоб сіяти розумне, 

добре і вічне.

За 75 років Вінницьке міжрегіональне вище професійне 

училище закріпило міцну репутацію навчального закла-

ду, що готує висококваліфіковані кадри. За роки свого 

існування воно підготувало десятки тисяч фахівців,  ба-

гато з яких складають основу трудового колективу ФОП 

Музіванов Г.Ю. Випускники Вінницького МВПУ творили 

й продовжують творити робочу славу України. Це стало 

можливим тільки завдячуючи всім поколінням педагогів 

і учнів, тим, хто зберіг і примножив традиції, закладені 

педагогічним колективом училища багато років тому.

Наше підприємство ФОП Музіванов Г.Ю. вже протягом багатьох років успішно співпрацює 

з вашим навчальним закладом. Для закріплення своїх професійних навиків учні проходять 

виробничу практику на базі нашого підприємства. Приємно зазначити, що багато учнів після 

практики залишаються працювати надалі. 

Навчальний заклад може гордитися своїми випускниками, адже до нас вони уже прихо-

дять підготовленими професіоналами, які мають грунтовні знання, розуміються на усіх про-

цесах та технологіях виробництва, а також зі стійкими морально-естетичними цінностями. 

Завдяки цьому ми маємо потужний та дружній колектив, до  якого ми щороку запрошуємо 

ваших учнів.

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 75-річчя з дня заснування училища!

Неоціненною є робота розуму та серця керівництва та усього педагогічного колективу 

училища. Висловлюю усім глибоку повагу, усі ви заслуговуєте на слова найвищої подяки за 

велику працю й щедрий талант передавати свої знання і безцінний практичний досвід моло-

дому поколінню.

З повагою Геннадій Юрійович Музіванов, власник ТОВ «Світ компані» 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 
75-річчя з дня заснування училища!

Ми, керівники учасників (засновників) 
Асоціації «Український національний центр 
навчально-тренувальних фірм «Централь» 
у складі закладів освіти України :

1. Київського професійно-педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка, 

2. Львівського професійного коледжу готельно-тури-

стичного та ресторанного сервісу,

3. Вищого професійного  училища №25 м. Хмельниць-

кого, 

4. Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і 

туризму Національного університету харчових технологій,

5. Чорноморського морського коледжу  Одеського  

Національного морського   університету,

6. ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище»

вітаємо  ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище 

професійне училище» з 75-річчям із дня заснування за-

кладу освіти !

У семидесятип’ятирічній історії становлення та 

розвитку ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище 

професійне училище» і особливо в його новітній історії, 

більше 20-років – це роки плідної та результативної 

партнерської співпраці училища з  учасниками Асоціації 

УНЦ НТФ «Централь». 

Діяльність Асоціації УНЦ НТФ «Централь» ста-

ла значним досягненням і позитивним досвідом удо-

сконалення системи професійної освіти в Україні, що 

забезпечує якісну підготовку кваліфікованих фахівців 

для підприємницької діяльності, мобільність здобувачів 

професійних кваліфікацій на ринку праці.

Запорукою цьому є високий професіоналізм 

педагогічних колективів –команди однодумців Асоціації, 

який постійно удосконалює навчальний процес з прак-

тичною направленістю, впроваджує передові інноваційні 

технології та методики викладання.

Випускники, що проходять підготовку за інноваційною 

технологією в умовах мережі навчально-тренуваль-

них фірм, створених на базі вище названих закладів  

освіти, користуються підвищеним попитом на рин-

ку праці в Україні. Як відзначають фахівці і експер-

ти в сфері професійної освіти діяльність Асоціації УНЦ 

НТФ «Централь», заслуговує на подальший розвиток і 

підтримку суспільства. Так за період 1998-2018 роки було 

підготовлено та випущено 10 900 фахівців і 10 187 пра-

цевлаштована, що складає 93, 2%. Випускники, також, 

мають можливість продовжити навчання на бакалавра.

Тож, зичимо особисто Вам, шановний Олександре 

Дмитровичу та колективу училища  здоров’я, творчої 

наснаги, радості від життя, успіхів на подальшу плідну 

співпрацю в Асоціації УНЦ НТФ «Централь» для подаль-

шого розвитку інноваційних технологій навчання в Україні!

Із повагою та за дорученням керівників закладів 

освіти-учасників Асоціації УНЦ НТФ «Централь»

Микола Бондарєв, виконавчий директор

Ніхто не зможе побудувати для Вас міст, на якому Ви повинні перетнути 
потік життя, ніхто, крім Вас самих Фрідріх Ніцше



7 Молодіжний вісник

 Молодому поколінню ви даруєте 

найцінніше — даруєте майбутнє. Ви-

пускники вашого навчального закладу 

сповнені бажанням творити і будува-

ти Україну. І цей дороговказ, який вони 

отримують тут — це на все життя. Тут є 

Божа ласка, мудрість і любов!

Сьогодні ваш колектив продовжує і 

примножує славні традиції попередників. 

Ви успішно запроваджуєте європейські 

підходи до підготовки нової генерації 

інтелектуальної еліти нації.

Дозвольте від щирого серця по-

дякувати всьому педагогічному колекти-

ву за відданість своїй справі, побажати 

плідної праці, натхнення, процвітання та 

подальших професійних успіхів на благо 

України.

Бажаю вам здоров’я, щастя, добробу-

ту та нових звершень в ім’я України.

Шановні колеги, Вам випала велика честь 
працювати і здобувати освіту в навчально-
му закладі, який виховав не одне покоління 

української інтелігенції! 
Цей день з’явився на мапі річного ка-

лендаря рівно 75 років тому. 

Саме у цей період свого життя моло-

да людина здійснює фундаментальний 

вибір у ставленні до інших людей, світу і 

Бога. Іншими словами, у ставленні до до-

бра. Своєю працею Ви обираєте добро, 

захищаєте добро, поширюєте добро! За 

цей час багато талановитих, енергійних, 

цілеспрямованих випускників отримали 

цінні знання та досвід, які допомогли їм 

розкрити та реалізувати свої здібності й 

таланти.

Своєю відданістю та професійністю ви 

вірно служите на благо нашої України. Ви 

віддаєте себе, спалюєте себе, які свічка. 

Це тепло відчувається у ваших випускни-

ках. 

Нехай у цей день кожен із вас відчує 

благодатний дотик живого Бога, який за-

палить ваші серця до свідчення, служіння і 

живого спілкування!

Шановні колеги! 
Щиро вітаю викладацький склад, співробітників 

та учнів!

«Виберіть собі роботу до душі, і 
вам не доведеться працювати жод-
ного дня у своєму житті»

 Конфуцій
Сьогодні кожна людина хоче працюва-

ти на підприємстві, де для неї створені 

всі умови для ефективної роботи, такі, 

як сучасне обладнання, особисте ро-

боче місце, спецодяг, безпечні умови 

праці відповідно, а також гідна заробітна 

плата та її вчасні виплати. У той же час 

роботодавець хоче бачити на своєму 

підприємстві відповідальних, працьовитих 

та кваліфікованих робітників.

На сьогоднішній день молодій 

людині проблематично знайти робо-

ту з хорошими умовами праці та нор-

мальною і стабільною заробітною пла-

тою. В свою чергу, роботодавцю також 

потрібні працівники, які відповідають 

критеріям їхньої роботи: надійні, вправні, 

професійні, досвідчені та здатні до само-

розвитку.

Одним із варіантів вирішення цієї 

проблеми є тісна співпраця робото-

давця з навчальним закладом, який 

готує дійсно кваліфікованих робітників. 

Для підприємства – це майбутній 

професіонал, який довгий час зможе пра-

цювати, розвиватись та приносити велику 

користь своїй фірмі, а для молодої лю-

дини – це крок у доросле життя і світле 

майбутнє.

ТОВ «Енергобудмонтаж», створене у 

лютому 2006 року, є одним із провідних 

підприємств міста, лідером своєї галузі.

У свою чергу, ДПТНЗ «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне учили-

ще» є флагманом професійно-технічної 

освіти міста Вінниця, завдяки злагодженій 

роботі колективу та адміністрації, під 

керівництвом директора Олександра Дми-

тровича Дмитрика.

Невід’ємним елементом навчання в 

училищі є виробнича практика, яка є ос-

новною та незмінною умовою для май-

бутнього професіонала. Саме завдяки 

виробничій практиці учні можуть застосу-

вати всі набуті знання в роботі. У зв’язку 

з цим, зв’язок нашого підприємства з на-

вчальним закладом сприяє професійному 

зростанню учнів та швидкій адаптації май-

бутнього фахівця до умов виробництва.

Уже 75 років ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» 

на ринку праці готує кваліфікованих 

робітників та майбутніх професіоналів 

своєї справи, тож з такої нагоди хочеть-

ся від щирого серця привітати колектив 

працівників та учнів, адміністрацію на-

вчального закладу!

Професіоналізм, безмежна відданість 

справі, працьовитість і наполегливість у 

досягненні поставлених цілей, а також 

славетні традиції та історія училища дали 

змогу Вам досягти значних успіхів у Вашій 

діяльності і закріпити за собою передові 

місця серед ПТНЗ області та України.

Тож від щирого серця ТОВ «Енерго-

будмонтаж» вітає Вас з 75-річчям та зи-

чить подальшого невичерпного натхнен-

ня, світлого майбутнього, професійного 

зростання, вагомих досягнень та но-

вих звершень. Віримо, що завзяття і 

професійна майстерність, помножені на 

мудрість педагогічного досвіду, допо-

можуть Вам і на ділі якісно удосконалити 

професійну майстерність не одного де-

сятка випускників під час переддипломної 

практики

З повагою
Галина Петрівна Мариніч, 

директор ТОВ «Енергобудмонтаж»

Щиро вітаю педагогічний та учнівський колек-
тиви Державного професійно-технічного навчаль-
ного закладу «Вінницьке міжрегіональне вище 
професійне училище» з ювілеєм!

У житті є речі, які дорого варті. Протягом 75 років надавати людям знан-

ня, відкривати для них можливості, робити з них нинішню національну еліту – 

одна з найбільш вартих речей. Та це не єдина Ваша заслуга. Училище сильне 

не тільки тому, що надає знання, але й тому, що випускає справжніх Людей.

Ми щиро вдячні Вам за можливість сьогодні працювати із професіоналами 

своєї справи. За те, що зі стін вашого закладу випускається амбітна та 

кваліфікована молодь. Молодь, з якою можна будувати як заводи, так і країну.

Світ швидко змінюється, 

та Ваші випускники до цього 

готові. Завдяки зусиллям колек-

тиву Ви випускаєте людей, го-

тових до будь-яких випробувань 

і завдань. Людей, що можуть не 

просто працювати за фахом, а 

розвивати міста, в яких мешка-

ють, та змінювати країну на кра-

ще. Це саме ті речі, які дорогого 

варті.

Ми бажаємо Вам і надалі ро-

бити цю нелегку справу.

Пишайтеся найкращими, а 

сьогодні ми пишаємося Вами!

З повагою
Валентин Миколайович 

Коваленко,
директор ТОВ «ГРІН КУЛ»

Борис Васильович Погріщук,
директор Вінницького навчально-наукового  Інституту економіки ТНЕУ  

доктор економічних наук, професор 

Наталя Володимрівна Добіжа,
директор Вінницького коледжу 

економіки та підприємництва ТНЕУ, кандидат економічних наук, доцент

За 75 років ви подолали величезний шлях 

і кожен ваш учень, кожен педагог і майстер 

зробив свій внесок у розвиток навчально-

го закладу. Від щирого серця хочу побажати, 

щоб кожен новий день починався тут з теплих 

вітань і радісних посмішок, а завершував-

ся - високими результатами та досягненнями 

кожного з вас. Нехай училище процвітає і з 

кожним роком випускає розумних, здібних, та-

лановитих, освічених, цілеспрямованих, напо-

легливих і сміливих майбутніх фахівців нашої 

країни!

Особливі слова подяки хочу сказати на 

адресу Дмитрика Олександра Дмитровича та 

Тютюнника Миколи Миколайовича, що сто-

ять зараз на чолі навчального закладу. Ба-

жаю всім згуртованості й цілеспрямованості, 

спільних успіхів і великих багаторазових пере-

мог. Неухильного професійного зростання та 

взаєморозуміння. З ювілеєм!

Марина Петрівна Межлунян, 
керівник відділення ВФ КБ ПАТ 

«Приватбанк»

Сердечно вітаю колектив Дер-
жавного професійно-технічного 
навчального закладу «Вінницьке 
міжрегіональне вище професійне 
училище» зі знаменною датою - 
75-річчям від дня його заснування!

Чітка мета – основа успішного співробітництва



Увесь 75-річний шлях свого розвит-

ку ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне 

вище професійне училище» пройшов 

у напруженій, результативній праці 

педагогічного й учнівського колективів. 

Завжди в пошуці, вмінні знаходи-

ти оптимальні рішення, впровадженні 

інновацій у навчально-виховний процес. 

Сьогодні це навчальний заклад но-

вого покоління, він є першим у рейтин-

гу ПТНЗ Вінниччини та входить до 100 

кращих ПТНЗ України, призер багатьох 

міжнародних освітянських виставок (золоті 

медалі Міжнародної виставки «Сучасні 

навчальні заклади – 2012-2019 рр.»; золоті 

медалі Всеукраїнської виставки «Інноватика 

в освіті – 2011-2019 рр.»), щорічний пере-

можець Грантів обласної ради та обласної 

адміністрації з питань впровадження 

інформаційних технологій  у навчальний 

процес (2011-2012 роки – «Формування 

здоров’язберігаючого середовища», 2012-

2013 роки - «Створення навчально-прак-

тичного центру сучасних інформаційних 

технологій», 2013-2014 роки – «Створен-

ня центру сучасних освітніх технологій на 

базі ПТНЗ», 2014-2015 роки – «Створення 

Центру моніторингу гармонійного розвит-

ку особистості на базі ПТНЗ», 2015-2016 

роки – «Створення відкритого навчально-

го Smart-середовища на базі ПТНЗ», «На-

вчально-консалтинговий Центр енергозбе-

реження професійно-технічного навчаль-

ного закладу», 2016-2017 - «Створення 

мотиваційного інтерактивного середови-

ща розвитку технологічної компетентності 

учнів на базі професійно-технічного на-

вчального закладу», «Портал професійної 

освіти Вінницької області»; 2018-2019 

- «Екологічний STEM-парк професійно-

технічного навчального закладу»).

Матеріали про навчальний заклад 

внесені до книг «Флагман освіти України», 

а також до Енциклопедії професійно-

технічної освіти України, училище визнано 

лідером сучасної освіти України.

Загальновідомим є той факт, що 

складовою успіху людини, безумов-

но, є заслуга її найближчого оточення 

з непомітними, на перший погляд, що-

денними зусиллями, працею, терпінням і 

відповідальністю. Найбільшим досягнен-

ням педагогічного працівника є успіх його 

учнів. А досягнення бувають різні: великі і 

зовсім маленькі. Іноді саме такі маленькі 

успіхи бувають набагато важливішими 

великих звершень, тому що з них 

починається шлях уперед. 

Славу навчального закладу тво-

рять його вихованці: Деревенко Х. (гр. 

№1) – II місце у конкурсі «Моя професія 

найкраща» у рамках проекту «Міст до 

вищої освіти» (викл.  Кирильчук М.Л.), 

Надкернична Я. (гр.№33) – II місце у 

Всеукраїнському конкурсі «Моє резюме» 

у рамках програми «Міст до професійної 

освіти – німецька мова у закладах 

профтехосвіти» Goethe-Institut (викл. Ки-

рильчук М.Л.); творча група учнів гр. №12 

- Міжнародний екологічний конкурс «ЄНО» 

(викл. Кирильчук М.Л.).

XIV Міжнародний конкурс із Web-

дизайну та комп’ютерної графіки: Думен-

ко Микола (гр.13) – I місце у номінації 

«Краща графічна реалізація»; Думенко 

Микола (гр.13) – II місце у номінації «Кра-

ща програмна реалізація»; Курбатова 

Даша (гр.10) – II та III місце у номінації 

«Краща 2D-векторна графіка.

Всеукраїнський конкурс з 

інформаційних технологій для дітей та 

молоді «ITalent»: Тютюнник Аліна (гр.10) – 

3 місце у номінації «Статична 2D графіка». 

Всеукраїнський конкурс ITalent 3 сезон, 

номінація «3D-графіка»: Фурман Артем (I 

місце). Координатор Мельнічук Л.В. (2018 

року).

XVІ Міжнародний конкурс із Web-

дизайну та комп’ютерної графіки се-

ред студентів та учнів: у номінації 

«2D-растрова графіка» Макарук Денис - 

III місце, у номінації «Фотоколаж» Хоров 

Влад - II місце, у номінації «2D-векторна 

графіка»  Курбатова Дар’я - III місце. 

Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра  Яцика: 2014-2015 н.р. - 

учениця  гр. № 18 Вишнівська Анжела в ІІ  

етапі посіла III місце (викл. Мазуренко С. 

П.), 2015-2016 н.р. Бубелянчик Д. (гр. № 

29) - III місце у  III етапі (викл. Мазурен-

ко С. П.); 2016-2017 н. р. Вязнікова О. (гр. 

№42) - III місце у  III етапі (викл. Яричук).

Міжнародний  мовно-літературний  

конкурс ім. Т. Г. Шевченка: 2014-

2015 н. р. – Іваніщев Я. (гр № 39) - II 

місце у  III етапі (обласний) і II місце у 

всеукраїнському етапі (викл. Примчук 

О.І.); 2015-2016 н. р.  - Жила Т. (гр №10) - 

II місце у  III етапі (викл. Мазуренко С.П.); 

2016-2017 н. р. - Іваніщев Я.(гр № 39) - III 

місце у  III етапі (викл. Нагірна Т.В.); 2017-

2018 н. р. - Іваніщев Я. (гр №39) - III місце 

у  III етапі (викл. Яричук Н.В. ); 2018-2019 

н. р. – Пшенична А. (гр № 3) - III місце у  

III етапі (викл. Ластівка І.В.). 

Учні навчального закладу беруть ак-

тивну участь, стають переможцями об-

ласних та всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності з професій: «Опе-

ратор комп’ютерного набору», «Кухар», 

«Кондитер», «Секретар», «Монтажник 

радіоелектронної апаратури та приладів», 

«Бухгалтер», «Продавець продовольчих 

товарів». Зокрема лише за підсумками 

II етапу обласного конкурсу професійної 

майстерності з професії «Оператор 

комп’ютерного набору» перемогу на-

вчальному закладу принесли учні: Іванцов 

Олег, Шевчук Юрій (2000 рік), Гросу 

Дмитро, Титов Юліан (2001 рік), Мель-

ник Олександр (2002 рік), Солецький 

Юрій, Ковалюк Антон (2003 рік), Сурогін 

Ігор, Стежар Віктор (2008 рік). З професії 

«Продавець продовольчих товарів» у 

2018 році Хребтій Леся посіла I місце (на 

всеукраїнському рівні - 7 місце), Червань 

Олександр - III місце; з професії «Конди-

тер» у 2017 році  Бобчак Наталя - II місце, 

з професії «Кухар» у 2019 році II місце 

посів Сошинський Володимир.

За підсумками III етапів 

Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності з професії «Оператор 

комп’ютерного набору» Іванцов Олег, 

Гросу Дмитро у 2000 році посіли I та II 

місце, Мельник Олександр (I місце, 2002 

рік), Солецький Юрій (I місце, 2003 рік), 

Сурогін Ігор (III місце, 2008 та 2009 роки).

2012 рік ознаменований I місцем у II 

етапі Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ з 

професії «Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи)» Коваль Олени та 

II місцем Мельничук Ірини. У III етапі за-

значеного конкурсу Коваль Олена посіла 

почесне III місце.

Уже три роки поспіль проводиться в 

училищі конкурс фахової майстерності 

«Друк сліпим десятипальцевим мето-

дом», де учні засвідчують високі резуль-

тати, гідні професіоналів: 2017 р., Корна-

сюк Вадим – 391 знак за хвилину; 2018 

р., Пендзельський Денис – 400 знаків за 

хвилину; 2019 р., Щербатий Дмитро – 371 

знак за хвилину.

Не залишилися осторонь і 

Всеукраїнські та обласні конкурси ви-

ховного спрямування: «Я гордий тим, що 

українець зроду» (Тетяна Жила, учениця 

групи № 48 – I, II місце), «Сурми звитя-

ги» (вірш «Реквієм на дощі» читали  Тетя-

на Жила, учениця групи №48, та Сергій 

Ходжаєв, учень групи   №6 – II місце), 

«Поетичний зорепад» («Славетні сини 

України», «Лист солдату» Дмитро  Ва-

колюк, учень групи  №39, «Майбутнє…» 

Олег Куций, учень групи №13  – II місце 

та «Моя Україна», «Світло поезії» Те-

тяна Жила, учениця групи №48  – I 

місце), щорічний обласний гала-кон-

церт учнівської самодіяльної творчості 

«Подільські зорі» (літературно-музична 

композиції: «Я нікому не віддам свою вес-

ну…» виконували Валерія Станіславова, 

учениця групи №29, Сергій Ходжаєв, 

учень групи №6, Іван Наваліхін, учень гру-

пи №7, Тетяна Петлівнича, учениця групи 

№29 – II місце театральне мистецтво та 

«Подвиг житиме вічно» у виконанні  Ок-

сани Савчук, учениці групи №16 і Аліни 

Буряк, учениці групи №20 – II  місце у 

номінації «Художнє читання».

Результатом кропіткої робо-

ти викладачів фізичного виховання є 

стабільно високі показники на змаганнях 

різних рівнів із різних видів спорту. Так, 

в Спартакіаді 2014-2015 учні навчально-

го закладу вибороли I місце серед дівчат 

професійно-технічних навчальних закладів 

області, 2015-2016 навчальний рік - по-

чесне III місце, 2016-2017 навчальний рік 

- II місце,  в минулому 2017-2018 навчаль-

ному році – найвище I місце, а поточно-

му 2018-2019 навчальному році - II місце 

вже в загальному заліку серед юнаків та 

дівчат. Також рівень фізичного виховання 

був відмічений у обласному конкурсі: «На 

кращий стан фізичного виховання в на-

вчальному закладі 2016», там ми виборо-

ли II місце. 

Учні ДПТНЗ «ВМВПУ» з року в рік  де-

монструють свою цілеспрямованість, 

комунікабельність, працездатність, 

наполегливість, творчість,  розум, 

креативність, активність та небайдужість  

до життя навчального закладу та міста.

Ми щоразу переконуємся, що в на-

шому училищі  навчаються талановиті, 

розумні учні, які мають творчий підхід та 

активну життєву позицію. Бажаємо їм но-

вих звершень та перемог, наснаги,  завж-

ди бути успішними, як у навчанні, так і в 

житті, а основа цього – знання і уміння 

мислити. 

А педагогічному колективу хочеться 

висловити щиру вдячність за невтомну 

працю, за високе служіння обраній справі, 

творчий пошук, самовідданість, добро і 

щедрість душі, за великий талант і покли-

кання сіяти мудрість і знання.

Нехай щоденна самовіддана праця 

примножить добро у світі, буде легкою і 

радісною від щирої любові до учнів та ко-

лег, повниться світлою вірою у свої сили, 

знання і високе призначення на землі – 

бути Педагогом!

Ластівка І.В., 
викладач української мови та 

літератури

ВІРТЕ В ТАЛАНТ І ТВОРЧІ СИЛИ КОЖНОГО 



ВИХОВАНЦЯ. ЛЮДИНА - НЕПОВТОРНА
В. Сухомлинський
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Усе наше жит-

тя складається з пев-

них етапів, які приносять 

новий досвід і знання. 

Роки навчання в ДПТНЗ 

«Вінницьке міжрегіональне 

вище професійне учи-

лище» в цьому плані 

можна назвати одним 

із найбільш значущих і 

важливих. Училище ста-

ло потужним стартом у 

моєму становленні як 

професіонала. Участь у 

самоврядуванні спри-

яла реалізації моїх 

творчих здібностей та 

відповідальності за резуль-

тати своєї діяльності.

Студентські роки за-

лишаться однією з 

найяскравіших сторінок у 

моєму житті. Я навчалась 

у веселому та дружньому 

учнівському колективі. Ка-

жуть, що саме в студентські 

роки народжується найміц-

ніша дружба. Ми разом 

вчилися долати труднощі, 

допомагали один одному 

порадою і справою, роз-

вивалися і ставали кращи-

ми. Цінний досвід, отрима-

ний в училищі, став опо-

рою для мене в подальшій 

професійній діяльності. 

П’ять років тому я не 

могла уявити, наскільки 

зміниться моє життя, 

наскільки далеко від дому 

я буду зараз, в Словаччині. 

Працюю менеджером 

людських ресурсів на 

підприємстві «PP Indusry». 

Паралельно навчаюсь в 

університеті Олександра 

Дубчека в місті Тренчин 

Словацької республіки на 

факультеті соціальних та 

економічних відносин за 

спеціальністю «Менеджмент 

персоналу». Спілкування, 

знайомства з людьми, праг-

нення до нових знань 

завжди були на першо-

му місці для мене. Тому 

про вибір професії ду-

мати не довелося. 

Я щиро вдячна ви-

кладачам, майстрам 

виробничого навчання, 

адміністрації, які вчили 

долати труднощі, бути 

лідером, допомагали 

порадою. Ваша теплота 

і відданість своїй справі 

змушують захоплюва-

тися вами і брати з вас 

приклад.

Вітаю рідне учили-

ще з ювілеєм! Бажаю, 

щоб стіни нашої альма-

матер, як і раніше, за-

лишалися тим місцем, 

де кожен здатний от-

римувати, дарувати, 

ділитися, віддавати, 

самореалізовуватися, 

розвиватися, дорослішати 

і просто радіти. Бажаю 

процвітання педагогічному 

колективу, великих досяг-

нень, можливості рости і ру-

хатися в нових, цікавих на-

прямках. Нехай всі випуск-

ники, які переступили поріг 

училища, ніколи не забудуть 

свого початку і всіх тих, хто 

допомагав їм робити цей 

старт. 

Ткачук Олена, 
випускниця 2015 року

Коли подаєш документи до навчального закла-

ду, не очікуєш нічого надзвичайного від майбутньо-

го навчання. Такі самі уроки, як у школі, лише із до-

датком спеціальних дисциплін. Так в 1993 році і ми, 

подаючи документи на навчання до училища, вважа-

ли, що нічого особливого нас тут не чекає. Всього 

три роки навчання – і розбіжимось. Але вже з пер-

ших тижнів навчання  помічаєш зовсім інше став-

лення до учнів. Викладачі спілкуються з тобою як 

з особистістю, знаходячи індивідуальний підхід до 

кожного, з повагою та розумінням. Майстри вироб-

ничого навчаня проводять практичні заняття в теплій 

та дружній атмосфері. Всі ми із задоволенням бігли 

на практичні заняття не лише для того, щоб здобу-

ти професійні навички, а для спілкування з друзями. 

Згодом розумієш, що це не просто училище, за цими 

стінами ніби твій другий дім, одногрупники — ніби ве-

лика родина, а майстри виробничого навчання, Тю-

тюнник Микола Миколайович та Пилипенко Сергій 

Петрович, стали найріднішими людьми в цьому домі, 

і не лише наставниками за професією, а й вчителя-

ми по життю. Три роки пройшли швидко. Але це були 

навеселіші, і мабуть, найкращі роки, які залишили ба-

гато цікавих спогадів, адже окрім навчання ми бра-

ли участь в конкурсах самодіяльності, різноманітних 

вечорах відпочинку, вікторинах та змаганнях. І от-

римавши дипломи в 1996 році, ми не могли про-

сто піти з “дому” і назавжди покинути ці стіни. Тому 

й впровадили традицію: застрічатися кожних 5 років. 

Так досі і зустрічаємось великою родиною.  Завжди 

на зустрічах згадуємо роки навчання, цікавимось, які 

зміни в училищі, приємно проводимо час, ніби і не 

розбігались зовсім.

Отже, сьогодні насамперед хочеться щиро по-

дякувати всьому колективу училища 1993-96 років за 

знання та неоціненний досвід, якими ви нас наділили, 

за тепло і турботу, які нам дарували, за терпіння і 

невтомну працю, за те, що зуміли створити та збе-

регти затишну і дружню атмосферу, куди завж-

ди приємно навідатись та поспілкуватись. І в день 

75-річчя вітаємо колектив закладу з прекрасною, 

солідною датою, бажаємо, щоб кожень день у вас по-

чинався із теплих привітань і радісних посмішок, про-

ходив у затишній атмосфері і закінчувався високими 

результатами і досягненням кожного з вас. Нехай 

ваш навчальний заклад  процвітає і з кожним роком 

випускає розумних, талановитих, цілеспрямованих та 

доствідчених майбутніх фахівців. Натхнення, терпіння 

та впевненості вам на шляху до перемог та нових 

звершень!

З повагою та вдячністю група №13 
(випускники 1996року)

Щиро вітаємо педагогічний та учнівський 
колективи училища з ювілеєм! 

75 років для училища – це певний рубіж, висока сходинка, 

на яку необхідно було піднятися. Училище – це домівка пре-

красного минулого і цікавого майбутнього, де завжди пра-

цювали і працюють висококваліфіковані, творчі вчителі і на-

вчаються чудові,  талановиті учні.

Його 75-річний ювілей – незвичайний ювілей, ювілей 

домівки поколінь. Одні навчали, інші навчались. Училище – 

це не тільки стіни, насамперед,  це – дух, пам’ять, традиції, 

наступність поколінь. Це ті педагоги, які щодня переступають 

поріг, сіючи зерна доброго, розумного, вічного, й ті, кого 

вже немає сьогодні, але завжди живуть вони в пам’яті учнів 

та колег, і вчителі-пенсіонери, для яких найвища нагорода в 

житті – успіхи колишніх вихованців, їхні щирі слова подяки.  

Праця кожного з них – це золоті сторінки історії училища. 

Зі стін закладу вийшли сотні талановитих випускників, які, 

можливо, не всі стали дуже відомими, але немає сумніву в 

тому, що вихованці понесли у світ зерна любові до всьо-

го рідного, вони добрими справами прославляють учили-

ще.  Хочеться висловити слова вдячності  колегам-учите-

лям за відданість нашій загальній справі, за любов до своєї 

професії, усім спеціалістам, технічним працівникам за їхній 

щоденний внесок у життєдіяльність закладу. Нехай і надалі 

у навчальному закладі панує атмосфера, де затишно почу-

вають себе і учні, і вчителі, а на українському небосхилі спа-

лахують юні зірки – випускники. Хай училище живе горінням 

дитячих і вчительських сердець та веселковим сміхом, який 

із року в рік лунає над ним.

З повагою, сім’я випускників 
Маринич Олександр та Світлана

Я, Мигалик Владислав Руслано-

вич, навчався в училищі з 01 вересня 

2010 року по 30 червня 2013 року за 

професією «Кухар. Кондитер».

Мої найкращі роки проминули в 

стінах навчального закладу. І тепер, 

коли я обертаюсь назад, далеко-да-

леко видно обличчя моїх вчителів, 

майстрів виробничого навчання, усіх, 

хто допомагав мені. Починаючи з 

першого курсу, я був опікуваний вчи-

телями, як рідна дитина. Саме тому 

учні нерідко називають своїх класних 

керівників та майстрів «класними ма-

мами». Я вдячний усім, хто допоміг 

мені, але особливу подяку хочу вис-

ловити моєму майстру Олійник Любові 

Михайлівні, яка взявши мене за руку, 

вела стежками науки. Тільки так у 

мене був шанс не загубитися, не втра-

тити правильний напрямок. 

А потім, рік за роком, я впевне-

но підіймався сходинками життя, 

спираючись на рідне училище. За-

вдяки навчальному закладу я здобув 

найголовніші знання та вміння, без 

яких у нашому сьогоденні неможливо 

прожити.  Я здобув кваліфікацію «Ку-

хар IV розряду» та  «Кондитер IV роз-

ряду». 

Попрацювавши кухарем декілька 

років, я зрозумів, що маючи такі знан-

ня та вміння, які я здобув у навчаль-

ному закладі, потрібно йти далі. Тому 

в 2016 році я відкрив власну спра-

ву по виготовленню суші —  куточок 

справжньої Японії в Вінниці — «SuShі 

bar Yama»,  яке розташоване по вулиці 

Київській, 29. На даний час справи 

йдуть добре, під моїм керівництвом 

працює вже декілька чоловік.

Училище - це дім, який плекає дум-

ки, вирощує фахівців своєї справи та 

виховує директорів фірм, установ. Усі 

ми виходимо зі стін училища, тому 

варто з вдячністю згадувати його, 

коли прийде час. 

Мигалик Владислав 
Русланович, директор «SuShі 

bar Yama»,
випускник 2013 року

Вітаємо з 75-річчям!

Вітаю, рідне училище! Прийміть найщиріші вітання з нагоди 75-річчя!

Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів
М. Пирогов



11 Молодіжний вісник
Щиро вітаю з 

75-річчям рідне та 
найкраще ВМВПУ!

Навчаюся у Вінницькому 

національному технічному 

університеті, на факультеті 

«Електроенергетики та 

електромеханіки», кафедра 

Електричних станцій та си-

стем». Учасник міжнародних 

конференцій з питань 

екологічної безпеки та 

відновлювальних джерел 

енергії, маю публікації у на-

уково-фахових виданнях.

Завжди з теплом згадую 

ВМВПУ, найбільше вдячний 

Коломійчук Л.О., Ластівці І.В., 

Воронюку О.М, Кобисі В.М., 

Коношевич Т.В., Мельнічук 

Л.В., Петельку В.В. за 

відмінні знання та підтримку 

впродовж навчання.

Бажаю успіхів, подальшого розвитку та процвітання навчальному 

закладу! Всьому трудовому колективу та керівництву бажаю нат-

хнення, наснаги та побільше перемог!

З повагою Семенюк Юрій, 
випускник 2014 року, група №6

Теплі слова, присвячені 
рідному училищу!

Вітаємо тебе з ювілеєм, наше рідне, 

найкраще училище! 75 років для на-

вчального закладу – це не тільки багате 

минуле, інноваційне   сучасне, а й чималі 

перспективи розвитку у майбутньому. 

Ми, випускники 2009 року, що на-

вчались за професією «Оператор 

комп’ютерного набору. Оператор зв’зку. 

Секретар» теж в цьому році відзначали 

свою 10 річницю з дня випуску з учили-

ща. Час навчання промайнув наче один 

день. Спогади  – незабутні.

Саме тут ми відчули себе самос-

тійними, тут ми зробили перші кроки до 

професійної майстерності. Ми завжди 

будемо пам’ятати свій шлях, з якого по-

чинали доросле життя. 

Не одне покоління високо-

кваліфікованих робітників випустило 

наше училище,  і ми впевнені, що кожен 

випускник згадує навчальний заклад  із 

вдячністю і теплом у серці. 

Щиро дякуємо викладачам, майстрам 

виробничого навчання та керівництву 

училища,  за якісну базову й фахову 

освіту та створення найкращих умов для 

навчання молоді. 

Бажаю вам, шановні працівники на-

вчального закладу, невпинного руху впе-

ред, успішного здійснення всіх планів 

та задумів. А підгрунтям щасливого 

життя та плідної професійної діяльності 

хай буде міцне здоров’я, серце, спов-

нене любові та добра, натхненна думка 

й щирі почуття. Нехай учнівська шана 

буде подякою вам за плідну працю, 

професіоналізм, чуйність, уміння творити 

добро…

З повагою Білава Аліна,
випускниця 2009 року, група №3

Шановні викладачі 
та учні, вітаю Вас 
із 75-річчям ДПТНЗ 
«ВМВПУ»! 

В училищі я навчалася 

за спеціальністю «Опера-

тор комп’ютерного набору. 

Обліковець з обробки бухгал-

терських даних.»

Це був той час у моєму 

житті, коли відбуваються 

найяскравіші відкриття, а ба-

жання рухатися вперед зму-

шують домагатися більших 

успіхів. Училище  дало мені 

друзів, професію. Завдяки 

йому в мене сформували-

ся стійкі цінності. Я сумую за 

навчанням, своєю улюбле-

ною та дружньою 29 групою, 

з якою ми досі підтримуємо 

спілкування, і часом проведе-

ним у стінах училища. Згаду-

ються перші перемоги, такі, як 

2 місце в обласній олімпіаді з 

інформаційних технологій. Та-

кож цікавим було позаурочне 

життя. В училищі постійно про-

водили веселі та цікаві заходи. 

Я була учасницею зразково-

го ансамблю «Душі криниця», 

з яким ми виступали на різних 

концертах та конкурсах, де 

посідали призові місця.

Сьогодні я навчаюсь на 4 

курсі Вінницького національного 

аграрного університету та пра-

цюю за спеціальністю бухгалтер 

на ТОВ «Вінниця-млин». 

Хочу подякувати за проведені 

роки в училищі і побажати 

йому процвітання, найвищих 

нагород, дружнього колекти-

ву, збільшення абітурієнтів та 

гарної підтримки від держави. 

А колективу мирного неба над 

головою, творчих злетів, не-

вичерпного джерела енергії й 

оптимізму, нових починань, пер-

спективних проектів, радості 

й задоволення від щоденної 

праці, натхнення, творчих 

здобутків у праці і вихованні ще 

не одного покоління спеціалістів 

високого рівня для слави і 

процвітання України! 

З ювілеєм!!!

Світлана Дмитрівна 
Герасімюк (Фурман), 

випускниця  2016 року

Щиро вітаю  усіх з 
річницею! 

Три роки неймовірно цікавого, 

пізнавального, креативного, неза-

бутнього життя у ВМВПУ залиши-

лись позаду. Щоразу з гордістю 

згадую, що навчалась саме тут. 

ВМВПУ – це місце, де плекають 

інтелектуальну, творчу та креативну 

молодь, котра, попри усі перепони, 

має змогу належним чином розкри-

ти свій професійний та особистісний 

потенціал. 

Я можу із впевненістю 

сказати, що ви, наступ-

ники, отримаєте знання, 

які стануть вам вкрай 

необхідними у житті. 

Закінчивши училище, 

я отримала чудову на-

вчальну базу, що допо-

могла мені вступити до 

бажаного університету, 

у подальшому отрима-

ти роботу моєї мрії. Я 

працюю менеджером 

у великій туристичній 

компанії та подорожую 

світом, відвідуючи різні 

країни. Я дякую, що 

саме ці три роки навчан-

ня у ВМВПУ стали для 

мене надійним стартом. 

Бажаю процвітання 

усьому колективу ДПТНЗ 

«ВМВПУ» на довгі й 

плідні роки.

Воронюк Катерина, 
випускниця 2015 
року, група №29

Вітаю з днем народження, рідне 
училище!

Вибір майбутньої професії – вибір долі, 

ніколи б не подумав, що цей вислів буде 

стосуватись і мене теж. Адже закінчивши 9 

класів, я почав замислюватись над вибором 

професії.

У 2015 році я вступив до Вінницького 

міжрегіонального вищого професійного 

училища за професією «Монтажник 

інформаційно-комунікаційного устаткування».

У школі я навчався посередньо, оскільки 

не мав мотивації до навчання. Вступивши 

до училища, я поступового знайомився з 

педагогічним колективом, і зрозумів, що всіх: 

викладачів, майстрів виробничого навчання 

об’єднувало одне – бажання нас навчити.

Училище... Скільки незабутніх років я 

провів тут! Ці роки запам’ятаються на все моє 

життя.

Я пишаюсь, що навчався саме у цьому на-

вчальному закладі і закінчив його з дипломом 

з відзнакою.

На даний час я курсант 2 курсу Жито-

мирського військового інституту ім. С.П. 

Корольова, факультету охорони державної 

таємниці та інформаційного протиборства.

Усіма своїми професійними успіхами та 

досягненнями, перш за все, завдячую знан-

ням, вмінням, досвідом, підтримкою, нада-

ним мені керівництвом групи, викладачами та 

майстрами виробничого навчання.

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

75-річчя із дня заснування училища. Вірю, 

що попереду значні звершення на ниві на-

вчання, виховання майбутнього покоління 

висококваліфікованих фахівців. Бажаю йти 

тільки вперед, нових перспектив, планів, 

творчих ідей, сміливих  та креативних рішень, 

успіхів й удачі!

Колісник Олексій, 
випускник 2017 року

Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся. Якщо немає 
вітру, беріться за весла. Латинська приказка

Від усієї душі хочеться 
привітати заклад ДПТНЗ 

«ВМВПУ» із ювілеєм! 
За 75 років вкладено багато 

сумлінної праці. А головне, вкла-

дена душа, для того щоб учні, які 

приходять сюди навчатись, става-

ли дорослими. Та головне,  отриму-

вали користь та радість від здобутої 

професії. Особливо хочеться 

привітати керівництво, педагогічний 

колектив, побажати життєвої енергії, 

терпіння, наснаги, невичерпних твор-

чих сил. Адже вчитись важко, а на-

вчати ще важче. Учням бажаю успіху 

в оволодінні професією, нових пере-

мог і звершень. 

З гарними спогадами 
Танцюра Світлана,

випускниця  2009 року, 
група №3

Дуже хочеться і мені привітати училище з та-

кою великою датою, адже 75 років – це дійсно 

вражаючий діапазон часу, в якому зросли не 

тільки діти, але і їх батьки. Я більш ніж впев-

нена, що для багатьох це був найкращий та 

найвеселіший час у житті, адже зі знаннями 

ми отримали досвід, друзів, а деякі і кохання. 

Педагогічний колектив був свідком наших досяг-

нень і в разі поразок допомогав повірити в себе 

знов. 

Я з посмішкою згадую всі чудові моменти і 

вдячна за це моєму рідному училищу. Я впевнена, 

що з роками цей заклад буде розквітати та випу-

скати дійсно порядних і кваліфікованих фахівців. 

Катерині Вікторівні Колісник окреме вітання, про 

такого класного керівника можна тільки мріяти. 

Ваші поради та уроки доходять до мене з роками! 

Щиро дякую усім, хто допомагав нам стати 
тими, ким ми є! 

З повагою Гарболінська Наталія,
випускниця 2009 року, група №3
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Вітання ювіляру!
Сучасний розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій із кожним роком 

набуває все більших обертів. Однозначно 

починаєш частіше замислюватися та розуміти 

необхідність володіння принаймні базовим 

рівнем інформаційно-цифрової компетентності. 

Адже вміння практично застосовувати ІКТ-

технології у щоденному житті сьогодні швид-

ше норма, ніж перевага при самореалізації 

особистості.

 Це чудово усвідомлюють учні ЗОШ, які ра-

зом із викладачами нашого навчального закла-

ду вже декілька років поспіль опановують ази 

комп’ютерної грамотності. 

Вінницьке МВПУ – це навчальний заклад, 

який давно став платформою для реалізації су-

часного освітнього процесу. Зокрема, авторська 

програма профільної підготовки здійснюється 

за трьома напрямками: ІТ – школярик (почат-

кова школа), допрофільне навчання (8-9 класи), 

профільна підготовка (10-11 класи). З кожним 

роком бажаючих навчатися стає дедалі більше, 

що свідчить про правильно обрані орієнтири на-

вчального закладу та високий професіоналізм 

педагогічного колективу. 

З нагоди 75-річчя, юні ІТ-вихованці хочуть 

привітати училище зі святом та висловити 

власні враження про навчання.

«Навчання в училищі мене дуже захоплює. 
Я вже вмію працювати в різних програ-
мах, подобається створювати відеоролики. 
Самостійно підготувала сюрприз для 
батьків – відео до Нового Року. Також на 
уроки з природознавства я самостійно, без 
допомоги дорослих, створюю презентації і 
отримую гарні оцінки.

Вітаю зі святом і бажаю вам завжди 
бути найкращими!»

 Булавіна С., 
учениця 3 класу школи №5

«Я вже другий рік відвідую курси «ІТ-
школярик». З нетерпінням очікував початку 
занять цього року. Я багато чого навчився і 
тепер не боюсь працювати за комп’ютером. 
Моїй групі подобається наша вчителька Те-
тяна Олегівна.

Дякую вам за корисне і цікаве навчання. 
Бажаю всього найкращого!»

Сорока Артем, 
учень 3 класу школи №5

«Моїй дитині 7 років. Вона навчається 
в 1 класі за програмою «Інтелект України». 
Сучасному школяру, на мою думку, необхідні 
знання комп’ютера. Їх можуть надати 
тільки досвідчені педагоги, майстри своєї 
справи. Тому ми звернулись за допомогою 
навчити наших ще маленьких діток, як не 
загубитись у лабіринтах Інтернету та про-
грам. Я вважаю, шо це допоможе їм в май-
бутньому досягти бажаних вершин.

Моя Яна із задоволення відвідує курси і 
виконує завдання, поставлені викладачем. 

Ми задоволені результатом.
Вітаю Вінницьке МВПУ, бажаю 

процвітання та здобуття нових вершин».
Мама учениці Тишкунь Яни, 

Тишкунь  Н.П.
«Я вивчила тут безліч програм. Кожна з 

них була по-своєму цікава та корисна. За-
вдяки знанням, які я тут здобула, мені буде 
легше навчатися у майбутньому. Навчаю-
чись, я знайшла нових друзів. Мені дуже спо-
добалося навчатися і на наступного року 
планую продовжити здобувати нові знання 
у Вінницькому міжрегіональному вищому 
професійному училищі.

Вітаю весь педагогічний колектив зі свя-
том. Бажаю професійного процвітання!»

Герасименко Катерина, учениця 7-го 
класу школи №30

«Навчання у ВМВПУ – це завжди корисно 
та захоплююче. Спочатку ми навчалися на 
допрофільних курсах за напрямком «Основи 
комп’ютерної верстки». З нами працював 
компетентний і високопрофесійний викла-
дач. Вся інформація подавалася в цікавій 
і доступній для нас формі. Все незрозуміле 
завжди додатково пояснювалося. Ми на-
вчилися створювати буклети, календарі, 
фотоколажі, робити презентації та 
різноманітні проекти. Це дозволить нам 
створювати власноруч унікальні презенти 
для родичів та близьких. Отримані знання 
стануть у нагоді під час навчання у школі, 
при підготовці до уроків.

На даний момент ми продовжуємо вдо-
сконалювати свої ІТ-навички, вивчаю-
чи інформатику за профільним рівнем у 
10-ому класі.

Дякуємо навчальному закладу за 
отримані знання та вміння. Вітаємо з 
ювілеєм! Бажаємо наснаги, професійного 
зросту, творчих злетів до нових вершин».

Позднякова Анна і Навітанюк Іван, 
учні 10-А класу

Викладач спеціальних дисциплін 
Коношевич Т.В.

Вчаться у тих, кого люблять

По закінченню ВМВПУ я влашту-

вався на роботу за професією. Пра-

цюю монтажником інформаційно-

комунікаційного устаткування на 

ТРК «Еверест». Здійснюю монтаж та 

обслуговування оптично-волокон-

них ліній, розварку муфт, ящиків та 

абонентів, підключення абонентів 

до мережі Інтернет та кабельно-

го телебачення, встановлення, на-

лаштування та обслуговування 

телекомунікаційного обладнання.

Робота подобається, оскільки 

дозволяє працювати з сучасною 

технікою та взаємодіяти з людьми. 

Кажуть, що ми несемо радість лю-

дям, а що може бути кращим! До 

того ж технології постійно розвива-

ються, а моя робота дозволяє роз-

виватись вдосконалюватися разом 

із ними. 

Найбільше під час навчання мені 

запам’ятались уроки виробничо-

го навчання, де на практиці можна 

було познайомитись з основами 

моєї професії. Також моя весела 

група, у якій були одні хлопці, через 

що навіть дрібний жарт переростав 

у балаган. Проте наполегливість на-

ших викладачів і їх праця допомогли 

нам стати тими, ким ми є!

Хочу висловити вдячність викла-

дачам Коломійчук Л.О., Чорбі Т.О., 

Бережок С.М.. Ластівці І.В., Коно-

шевич Т.В., Кобисі В.М., Гавриш 

Н.Л., Баланді Т.М.

З нагоди свята, насамперед, хочу 

привітати викладачів та учнів на-

вчального закладу, тому що вони 

є душею, завдяки якій він існує. Не 

стіни роблять його тим чим він є, 

а люди, які вкладають у нього свій 

час, свою турботу і душу. Люди, які 

навчають і з терпінням ставляться 

до кожного, люди, які навчаються, 

не зважаючи на свої уміння, бажан-

ня чи навички. Хочу побажати, щоб 

навчальний заклад і далі розвивався 

і випустив зі своїх стін ще не одне 

покоління кваліфікованих фахівців!

Савченко Денис, 
випускник 2014 року, 

група №6

З нагоди свята насамперед хочу 
привітати викладачів та учнів навчально-
го закладу!

«Коли твоє хоббі стає спра-
вою твого життя – ти жодного 
дня не будеш працювати»

                            Генрі Форд
Доброго дня, шановні земля-

ки. Навчання - процес, як показує 

практика, не зовсім прямий і лег-

кий. Це шлях, яким проходили, про-

ходять і будуть проходити тисячі і 

мільйони людей, з дня на день за-

своюючи нове та пізнаючи світ в 

його багатогранності.

Шукаючи своє місце під сон-

цем, кожен повинен усвідомити, 

для себе, в першу чергу, що 

його цікавить найбільше, від чого 

отримує максимальне задово-

лення, перш за все - моральне, і 

лише після того робити остаточ-

ний вибір, якою життєвою стежкою 

крокувати; але і не слід забувати і 

про випадковість... іноді один крок, 

... чи телефонний дзвінок може 

змінити все... 

По правді кажучи, в рідне учи-

лище в далекому 2010-му році по-

трапив зовсім випадково: занадто 

довго вагався з вибором професії, 

перебираючи в голові їх з десяток 

з того, чим би хотів займатись, по-

давши документи до кількох НЗ, 

доля привела мене у ВМВПУ. І я 

жодного разу не пошкодував, що 

так сталось. Для мене особисто, 

це місце, де моє хобі розпочало 

шлях до справи мого життя! Як ка-

зав Гордон Рамзі: «Я вчився в кра-

щих і працював з кращими, щоб 

бути кращим». Так і у мене: дяку-

ючи долі, життя так склалось, що 

я потрапив до кращих. Не зважа-

ючи ні на що, ні на дні, проведені 

в бібліотеці, ні на ночі, проведені 

за написанням курсових та ди-

пломних в кімнаті гуртожитку... з 

радістю і теплом в душі згадую 

навчальні роки. Що хочеться ска-

зати в День народження учили-

ща? Хочеться просто ще раз по-

дякувати наставникам за це все: 

за підтримку, знання, розуміння, за 

надзвичайну відвагу брати на себе 

відповідальність за долі учнів... 

адже шлях до вершини здебільшого 

не зовсім гладкий, і тільки прой-

шовши через деякі труднощі, най-

краще відчуваєш смак перемоги. 

Хочеться побажати процвітання, 

викладацькому складу моральної 

наснаги і терпіння, керівництву - 

мудрості, сил і мужності вести за 

собою правильним шляхом...

Овчарук Юрій, 
випускник 2013 року
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Щиро вітаємо 
педагогічний та 
учнівський колективи 

училища! 
Народився на Барській землі в ма-

льовничому селі Чемериське, що на 

Вінничині. Навчався у Чемерському НВК 

ДНЗ ЗОШ 1-2 ст  з 2003 по 2012 роки. У 

2012 році вступив до ДПТНЗ «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне училище». 

Перший рік навчання, нові друзі, 

спілкування, знайомство з викладачами. 

Я відразу закохався в атмосферу, що па-

нувала в училищі, а розкішні коридори із 

вазонами я згадую ще й досі. Впевнений 

на всі сто відсотків, що жодний випуск-

ник, який закінчив училище, не пожалку-

вав! Я відверто задоволений роками на-

вчання. Дякуючи викладачам та майстрам, 

я отримав практичні навички та опану-

вав професію «Кухар. Кондитер» На мою 

думку, ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне 

вище професійне училище» – один із най-

кращих навчальних закладів у Вінницькій 

області. 

Насамперед хочу подякувати директору  

Дмитрику Олександру Дмитровичу за те, 

що зумів згрупувати такий дружний, весе-

лий, енергійний, бадьорий, талановитий, 

ну звісно ж, і відповідальний колектив. Та-

кож за щорічний ярмарок: пам’ятаю, що 

саме на ярмарку я навчився заробляти 

гроші!)

Щиро дякую й майстру, другій мамі, 

яку я ніколи не забуду – Андрущенко 

Людмилі Степанівні. За всі три роки на-

вчання, що йшла зі мною крок у крок, 

підтримувала мене в усіх починаннях, 

роботах, допомагала та давала пора-

ди. Вона навчала професійності, інколи 

сварила – формувала кваліфікованого 

працівника! За це я безмежно вдячний! 

Низький уклін Вам, Людмило Степанівно!

Й звісно, велика подяка класному 

керівнику Ткачук Ганні Едуардівні за 

навчання та мудрі настанови. У нашій 

групі завжди був порядок та дружня ат-

мосфера. 

Хочу віддати шану заступникам дирек-

тора, викладачам, майстрам, виховате-

лям та іншим працівникам закладу. Дя-

кую і своїй дружній групі за веселі роки 

навчання.

Наразі я працюю шеф-кухарем в го-

тельно-ресторанному   комплексі «Го-

стинний двір», що, на мою думку, є най-

кращим  рестораном області. Мені пота-

ланило працювати в чудовому колективі 

на кухні із найновішим обладнанням. Дя-

куючи власному досвіду, переконався, що 

,якщо віддано працювати, можна за один 

рік з простого практиканта стати шеф-

кухарем. Головне: любити те, що ти ро-

биш.

Бажаю всім і кожному наполегливо 

працювати та йти до своєї мрії.

Не хочу я кидатися словами,
Я просто хочу «Дякую» сказать
За те, що ви розумними словами
У наші душі вклали благодать.
Нехай ця благодать сторицею повер-

неться кожному з вас.

Низький Вам уклін, дорогі та улюблені 

наші  майстри та викладачі!

Шановний педагогічний ко-
лективе училища!

Ми  випускники 2015 року групи №8, 

висловлюємо безмежну вдячність вам – 

людям, які протягом 3 років були нашими 

наставниками й порадниками. 

Здається, ще вчора ми вперше пере-

ступили цей поріг, а вже чотири роки, 

як завершилось наше студентське жит-

тя. Перші уроки, перші виробничі занят-

тя, перший успіх, перша невдача. Ми з 

цікавістю сприймали кожне ваше слово, 

захоплювалися вашими знаннями. Все 

було нове й незвичайне. Ви відкрили нам 

нові світи в кулінарії. Для кожного з нас 

ці три роки стали незабутніми. Пройшло 

зовсім мало часу, й ми, вчорашні першо-

курсники, розпочали нову історію. Та за-

раз наше життя нерозривно пов’язане з 

училищем – неповторним світом, що по-

дарував нам зустріч із найкращими май-

страми, викладачами та справжніми дру-

зями, що відкрив горизонт нових мрій, 

знань, захоплень. Як би не склалася наша 

доля, серце кожного з нас буде сповне-

не поваги й щирої вдячності вам, дорогі 

наші.

Чотири роки минуло з моменту, коли 

ми отримали диплом кваліфікованого 

робітника за професією «Кухар. Конди-

тер», а разом із ним і путівку до дорос-

лого самостійного життя. Роки навчання 

в училищі назавжди залишаться для нас 

одним із найяскравіших та найщасливіших 

періодів у житті. Поряд із нами були 

надійні наставники Андрущенко Людмила 

Степанівна, Прядун Віта Сергіївна, готові 

у будь-який час підтримати, дати пораду, 

направити на правильний шлях. Своїми 

професійними досягненнями всі випуск-

ники доводять, що вони отримали  якісні 

знання.

Спасибі Вам за відповідальність та 

увагу до кожного учня, за створення 

комфортної атмосфери для нашого на-

вчання і зростання!

 Шановні викладачі, майстри, бажаємо 

Вам творчої наснаги та життєвої енергії, 

сумлінних та неординарних  учнів із невга-

мовною жагою до пізнання!

З повагою випускники 2015 року 
та Черкас Назарій

Якщо ви читаєте ці рядки, то це 

означає, що мої теплі слова та побажан-

ня все-таки дійшли до викладачів та учнів 

моєї першої альма-матер! Ось і при-

йшов такий очікуваний, і водночас такий 

несподіваний ювілей – 75 років із дня за-

снування училища.

Це не просто цифра – такі дати непра-

вильно рахувати лише в роках, їх потрібно 

міряти в людях. Це 4 покоління: зараз 

в училищі можуть навчатися праправ-

нуки перших випускників. Це понад 35 

випусків кваліфікованих робітників та мо-

лодших спеціалістів, які реалізували себе 

у своїй професії або ж, завдячуючи викла-

дачам, вирушили отримувати знання до 

закладів вищої освіти. Це – міцна дружба, 

яку скріпили випробуваннями та роками 

здобувачі знань. Врешті-решт, це і кохан-

ня, що його подарувала доля самотнім 

серцям, що зустрілися в стінах училища.

Професійно-технічна освіта є 

своєрідною школою життя для моло-

дих людей, які здебільшого приходять 

сюди без конкретного бачення світу та 

власних поглядів. І це очевидно, адже 

п’ятнадцятирічний підліток 

навряд чи матиме чітку мету 

та плани на майбутнє. Од-

нак, училищні роки справді 

сприяють дорослішанню 

– таке навантаження дити-

на сприймає вперше. І це 

зовсім не погано, позаяк будь-які навички 

та схильності проявляються саме у стре-

сових ситуаціях. Тому, випускник училища 

уже не є тим, ким сюди прийшов. 

Власне, так сталося і зі мною. Ще в 

14 років я переступив поріг Вінницького 

ВМВПУ. Прийшов сюди зовсім не тому, 

що хотів саме сюди. Я лише хотів чогось 

нового, адже шкільна рутина настільки 

приїлась, що ставала нестерпною. Саме 

тоді мені стало зрозуміло, що настав час 

щось змінювати у своєму житті.

Думав, що просто переживу цих три 

роки і з чистою совістю піду працювати. 

Однак, доля розпорядилась інакше – ці 

роки стали для мене незабутніми. 

Це був шок. Уперше із великим, але 

приємним подивом в очах я виявив, що 

навчання може бути цікавим, а викладач 

може ставити собі за 

мету навчити учня кон-

кретним навичкам, а 

не просто прочитати 

години, визначені ка-

лендарним планом. 

Мені дуже сподоба-

лось те, що нас на-

вчали не лише вчителі, 

а й спеціалісти у 

конкретних галузях 

– саме тому ми зна-

ли непримітні, але 

дуже важливі деталі 

кожної теми заняття. 

Ба більше, упродовж 

виробничого навчан-

ня ми вирішували 

різні проблеми у ре-

альних ситуаціях, ви-

користовуючи лише 

інструменти та на-

станови людей, які знаються на цьому. 

Лише таким чином людина може отримати 

справжні знання. Саме цього мені часом 

не вистачає в університеті.

По закінченню училища я зрозумів 

одну річ – ми, випускники професійно – 

технічного навчального закладу, на кілька 

кроків попереду своїх однолітків із шкіл. 

Можливо, саме тому навчання в колед-

жах є поширеною загальноєвропейською 

практикою. Усі батьки хочуть підготувати 

своїх дітей до дорослого життя якомога 

краще, і така освіта є одним із найкра-

щих способів  «форсованого» розвитку 

особистості.

Коли я став студентом закладу вищої 

освіти, то зрозумів, що мені зовсім не 

важко навчатись, навіть попри те, що 

моя спеціальність – журналістика є 

діаметрально протилежною кваліфікації, 

отриманій в училищі. Утім, університет 

кардинально відрізняється від училища 

однієї річчю – тут ніхто не захоче влас-

норуч вести тебе вперед. Усе залежить 

від власної ініціативи. Саме тому на фоні 

школярів, що виглядали, немов пташеня-

та у гнізді, я був однозначним лідером та 

легко вирішував проблеми з викладачами 

та в групі.

 Навчання в училищі сформувало в 

мені одну важливу якість, яка допомо-

же мені йти по життю впевненіше – це 

відповідальність. Без неї людина не може 

усвідомити важливості свого рішення 

чи своєї думки. Без відповідальності не 

можна проаналізувати певну ситуацію та 

зробити відповідні висновки, що визнача-

тимуть курс життя. Саме тому я став чле-

ном студентської та вченої ради свого фа-

культету – усвідомлюючи свої обов’язки, 

я хочу розвивати свій університет, місто 

та країну. Усе починається із маленьких 

речей, які згодом переростають у великі 

проекти, що роблять життя простішим і 

приємнішим.

Саме тому напередодні ювілею я 

хочу побажати своєму рідному училищу 

зберігати це почуття. Наставники молоді 

мають розуміти, що мають за собою 

близько тисячі учнів, що хочуть не лише 

кількісних, а й якісних змін у освіті та житті 

загалом. Не втрачайте той високий рівень, 

який можете гарантувати зараз. А учням 

можу побажати лише одну річ – не забу-

вайте, що саме ви визначаєте сьогодення, 

а тому живіть з користю та не втрачайте 

найцінніші роки свого життя!

Іваніщев Ярослав, 
випускник 2018 року,

група №39

Сердечно вітаю колектив училища з нагоди 75-річчя!

Повірте, що зможете, – і пів шляху вже пройдено!
Теодор Рузвельт
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Молодова Наталя Анатоліївна 

працювала у ДПТНЗ «Вінницьке 

МВПУ» з 1992 по 2015 роки май-

стром виробничого навчання. 

За цей період підготувала по-

над 500 кваліфікованих робітників 

за професіями: «Кухар. Конди-

тер», «Бармен. Офіціант».

З 1 вересня 1992 року в 

училищі розпочалась підготовка 

учнів за професією «Кухар». Розом  

з Король Л.М. Наталя Анатоліївна 

проводили виробниче навчання та 

викладали спецпредмети.

Навчались учні кухарській 

справі в кухні-лабораторії, а також 

набували професійні навички, до-

помагаючи готувати, реалізувати 

їжу в їдальні училища. На вироб-

ничу практику виїжджали на базу 

відпочинку «Виноградар», що 

знаходиться в с. Затока Одеської 

обл., в їдальні с. Федорівка та 

Ярошенка Шаргородського райо-

ну, ДЮСОБ «Колос».

Професія  «Кухар»- найдавніша, 

вона завжди потрібна, ніколи 

не старіє, а вдосконалюється 

відповідно до вимог часу.

Наші випускники працю-

ють сьогодні на багатьох 

підприємствах громадського хар-

чування, кондитерських цехах м. 

Вінниці, Вінницької обл., в Росії, 

Італії, Польщі, ходять у плавання.

За період роботи у навчаль-

ному закладі, Наталя Анатоліївна 

впроваджувала сучасні методи 

навчання, використовувала різні 

типи уроків, за що неодноразо-

во нагороджувалась Почесними 

грамотами та подяками училища, 

Обласного управління освіти і на-

уки, Міністерства освіти і науки 

України.

Сьогодні, у день 75-річчя на-

вчального закладу, Наталя 

Анатоліївна вітає педагогічний та 

учнівський колективи училища: 

«Прийміть найщиріші побажання 

здоров’я, щастя, но-

вих звершень у праці та навчанні 

всім працівникам та учням учили-

ща, а також продовжувати при-

множувати славні традиції рідного 

училища.

Бажаю благословення у всіх 

починаннях, творчих звершень та 

нових перемог.

З повагою, Н.А. Молодова».

Багата історія та плідний досвід забезпечили училищу на-

лежне визнання та чільне місце серед ПТНЗ України. Щиро-

сердно зичу Вам творчих успіхів та яскравих перемог, нехай 

ніколи не міліє вируюче джерело сміливих ініціатив. Від усієї 

душі бажаю Вам, щоб 

сторицею поверталося 

добро, яке ви щоденно 

даруєте учням, а кожен 

день  Вашого життя 

нехай  буде сповне-

ний радістю, теплом 

і новими здобутками! 

Бажаю Вам міцного 

здоров’я, родинної зла-

годи, великої духовної 

благодаті, упевненості 

в завтрашньому дні 

та значних здобутків у 

ім’я процвітання нашої 

країни.  

Дмитро Іванович 
Атаманенко

Сьогодні навчальному закладу, який 

готує спеціалістів високого рівня в різних 

галузях народного господарства нашої 

держави, виповнюється 75 років!

І мені приємно зазначити, що понад 20 

років триває партнерство Подільського 

регіонального страхового центру Приват-

ного Акціонерного товариства «Українська 

пожежно-страхова компанія» з Вінницьким 

міжрегіональним вищим професійним учи-

лищем.

За ці роки ми спостерігаємо, як з неве-

ликих, тісних приміщень виросли сучасні 

багатоповерхові навчальний корпус, гур-

тожиток, майстерні.

Значно виріс і рівень підготовки 

фахівців. Учбовий заклад постійно 

йде в ногу з часом,  тримає руку 

на пульсі в підготовці затребува-

них висококваліфікованих спеціалістів. 

А це потребує постійного пошуку, 

переорієнтації, перепідготовці викладачів 

та майстрів виробничого навчання. І 

адміністрації це вдається. Учбовий заклад 

із підготовки суто робітничих професій 

одним із перших в місті став готувати 

високодефіцитних спеціалістів в галу-

зях ІТ технологій, комерційної діяльності, 

помічників керівника, тощо.

Наш колектив наочно міг впевнити-

ся в рівні високої підготовки та вихованні 

кадрів, завдяки тому, що за ці роки 3 ви-

пускника училища влились у наш колек-

тив, здобули не тільки вищу освіту, а і 

здійснили кар’єрний ріст, пройшовши 

шлях від оператора ком’ютерного набору 

до заступника директора, від касира до 

заступника головного бухгалтера.

В училищі створена і тепла друж-

ня атмосфера, сюди є бажання при-

ходити.

Директор училища, адміністрація 

багато уваги приділяють виховній роботі, 

розвитку особистості, працюють творчі, 

спортивні та технічні гуртки, вихованці 

яких неодноразово ставали призерами та 

переможцями в олімпіадах, оглядах, кон-

курсах.

Дбають тут і про соціальний за-

хист учнівського та педагогічного 

колективів. Про це свідчить наша 

багаторічна співпраця по страхуванню 

учнів, викладачів, майстрів від нещасних 

випадків, медичному страхуванню.

На  сьогодні  Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне 

училище – справжній флагман сучасної 

професійної освіти, який, по праву, вхо-

дить в першу 100 найкращих навчаль-

них закладів України. І ми  пишаємось 

спільною співпрацею.

Тож в цей святковий день зичимо всьо-

му колективу здоров’я, нових успіхів і до-

сягнень, миру та злагоди.

Поплавська Є.М.,
директор Подільського 

регіонального страхового центру 
ПрАТ «УПСК»                                            

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 75-ліття 
заснування нашого навчального закладу! 

Життя справді складне і єдиний у нього підручник – досвід
Григір Тютюнник

    Щиро вітаємо усіх із 75-річчям  
навчального закладу! 

Вінницьке міжрегіональне вище професійне учили-

ще займає гідну позицію серед закладів професійної 

освіти міста Вінниці та області. Робота навчального 

закладу відрізняється професіоналізмом, сучасними 

технологіями та самовідданою працею педагогічних 

працівників. Багато учнів та випускників зробили 

гідний внесок у спортивне та творче життя училища.

У цей ювілей бажаємо натхнення, злагоди, щастя, 

любові та успіхів на благо нашої держави. 

Вітаю зі святом!
У житті кожної людини 

важливо знайти себе. По-

ряд із навчанням я знай-

шов себе у спорті, а саме у 

настільному тенісі. Я вдячний 

своєму навчальному закла-

ду, що дає  мені можливість 

розвиватися не лише 

професійно, але й у спорті. 

Бажаю училищу процвітання, 

досягнення поставлених 

цілей, вдячних учнів та пе-

ремог на освітянській та 

спортивній нивах.

Буренко Олександр, 
учень групи №48
(Бронзовий призер Всеукраїнської Спартакіади з настільного 

тенісу. Тренер Сергєєв Артем).  

Від щирого серця зичу вам, щоб усе задумане 

втілилося в життя. Щоб завжди були можливості 

рости й удосконалювати підготовку фахівців, які 

були б затребуваними та працювали якісно і ефек-

тивно на користь країни, реалізуючи на практиці 

знання, отримані в стінах рідного училища.

Смеречинська Ганна, учениця групи №16
(КМС з жіночого футболу, член команди вищої ліги 

України з футболу. Тренер Дуднік Олександр Васи-

льович).

Мельник Олександр, 
учень групи №45

(КМС з греко-римської 

боротьби, чемпіон України 

з греко-римської та вільної 

боротьби, кандидат до 

збірної команди України з 

греко-римської боротьби. 

Тренер Костянко Микола 

Михайлович).

Шановні викладачі, май-

стри виробничого навчан-

ня, учні і ветерани уста-

нов професійної освіти! 

Прийміть щирі вітання з 

ювілеєм - 75-річчям від дня 

заснування Вінницького 

МВПУ! У цей святко-

вий день бажаємо всім 

педагогічним працівникам 

та учнівському колекти-

ву оптимізму, впевнено-

го погляду в майбутнє, 

невичерпної енергії, 

здоров’я, щастя і благопо-

луччя! 

Гоголева Марія, 
учениця групи №10 

(Майстер Спорту 

України зі спортивної акро-

батики. Тренер Малініна 

Людмила Юхимівна).

Чаплигін Максим, учень групи №8
(Майстер Спорту України та Чемпіон України з 

веслувального слалому. Тренер Петренко Володи-
мир Васильович).

Іванюк Денис, учень 
групи №23

(Бронзовий призер України 

з боксу серед старших 

шкіл. Тренер Джога Василь 

Іванович).

Щиро зичу всім міцного здоров’я, твор-
чого натхнення, життєвої енергії, ро-
динного благополуччя, успішної праці на 
благо навчального закладу й держави.
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Упродовж існування нашого навчаль-

ного закладу склалися певні фізкультурні 

та спортивні традиції серед викладачів 

та учнів училища. Спорт займає особли-

ве місце у нашому житті. Магія спорту 

захоплює, тримає в напрузі, чарує, дає 

неповторні миті перемоги, вчить гідно 

сприймати програші і поразки і знову, ще 

більш наполегливо, йти до поставленої 

мети, яка зветься одним, але таким 

мистким і бажаним для всіх словом «Пе-

ремога».

Добрі традиції варті продовження, 

а достойні люди - глибокої шани. Про-

тягом багатьох років над формуванням 

фізкультурно-спортивного комплексу пра-

цював Кляузов Кіндрат Іванович, не одне 

десятиліття цій справі присвятив активіст 

своєї справи та сподвижник Огордник Пе-

тро Іванович. Не одна тисяча випускників 

пройшла спортивну школу Харченка 

Юрія Олександровича, школу справжньої 

Людини, патріота училища і Вітчизни. 

Спорт був справою його життя, а сам 

він — лідером, талановитим, вимогли-

вим і авторитетним педагогом. Сьогодні 

його естафету перейняв Петелько Воло-

димр Васильович, що працює на посаді 

керівника фізичного виховання ВМВПУ. 

Однією з ініціатив діючого очільника ка-

федри фізичного виховання стало впро-

вадження інформаційних технологій у на-

вчальний процес, створення електронного 

паспорту моніторингу здоров’я кожного 

учня навчального закладу, що доповнює 

та розширює можливості навчання учнів 

та урізноманітнює форми спортивно-

оздоровчої роботи з підростаючим 

поколінням (на сучасному етапі технічних 

можливостей). Пліч-о-пліч з Володимиром 

Васильовичем працюють вчителі фізичної 

культури: Моргун Роман Володимирович 

та Петелько Ольга Костянтинівна. Педа-

гоги намагаються повернути престиж за-

нять спортом, залучають до них якомога 

більше учнів, завжди пропагують здоро-

вий спосіб життя серед учнівської молоді.

Традиційно життя навчального закладу 

пробуджується о 7:00 ранковою зарядкою 

для учнів, які проживають у гуртожитку. 

Зарядка приводить організм в працез-

датний стан після сну, підвищує загаль-

ний тонус, усуває сонливість і млявість. 

Наша спортивна зала працює до пізнього 

вечора. Крім уроків фізичної культури у 

позаурочний час проводяться тренуван-

ня з ігрових видів спорту та різноманітні 

змагання в рамках нашої училищної 

Спартакіади.

У період зимових канікул спортивне 

життя в училищі не зупиняється. У цей 

час на старт змагань «Різдвяний мара-

фон» виходять працівники нашого на-

вчального закладу. Не зважаючи на ве-

лику завантаженість та щільний робочий 

графік, майстри та викладачі знаходять 

час зайти до спортивної зали і  взяти 

участь у різноманітних змаганнях, що теж 

вже стало доброю традицією. Своїм при-

кладом педагоги пропагують здоровий 

спосіб життя і постійне прагнення до са-

мовдосконалення.

Неабиякою популярністю серед учнів 

користується зал з боксу, який відкривав 

особисто Віталій Кличко у 2011 році. 

Учні займаються цим видом спорту під 

керівництвом професійного тренера Джо-

ги Василя Івановича, і досягають високих 

результатів на змаганнях різних рівнів.

Традиції спортивної слави училища 

складались протягом всього існування 

навчального закладу. За цей час наш на-

вчальний заклад завжди був лідером 

у різноманітних змаганнях серед учнів 

ПТНЗ, що є результатом кропіткої ро-

боти викладацького складу та самих 

учнів-спортсменів. Протягом останніх 5 

років маємо стабільно високі показни-

ки на змаганнях різних рівнів з різних 

видів спорту. Так, в Спартакіаді 2014-

2015 ми вибороли I місце серед дівчат 

професійно-технічних навчальних закладів 

області, 2015-2016 навчальний рік - по-

чесне III місце, 2016-2017 навчальний рік 

- II місце,  в минулому 2017-2018 навчаль-

ному році – найвище I місце, а поточно-

му 2018-2019 навчальному році - II місце 

вже в загальному заліку серед юнаків та 

дівчат. Також рівень фізичного виховання 

був відмічений у обласному конкурсі: «На 

кращий стан фізичного виховання в на-

вчальному закладі 2016», там ми виборо-

ли II місце.  

За останні роки наші учні досягли 

успіхів на змаганнях і  всеукраїнського 

рівня. Так кращі гравці нашої збірної ко-

манди з футзалу під керівництвом Мор-

гуна Р.В., тричі поспіль брали участь у 

всеукраїнській Спартакіаді серед ПТНЗ, 

входили до п’ятірки кращих команд 

України. Можна вважати спортивним про-

ривом досягнення наших спортсменів з 

настільного тенісу: Нікрасевича Владисла-

ва та Буренка Олександра. Вони у 2018 та 

2019 роках вибороли бронзові нагороди у 

Всеукраїнській Спартакіаді з настільного 

тенісу, принісши чимало залікових очок до 

скарбнички нашого навчального заліку та 

команді Вінницької області.

Також ми дуже пишаємося нашими 

дійсними учнями-спортсменами та ви-

пускниками, які досягли успіхів у велико-

му спорті, виступаючи на Міжнародних 

змаганнях, захищаючи честь нашої країни. 

Так зараз навчається у нас Гоголева 

Марія, учениця групи №10. Вона викона-

ла норматив «Майстра спорту України» 

зі спортивної акробатики, також учень 

групи №8 Чаплигін Максим  «Майстер 

спорту України» з веслування. Випускник 

2016 року Науменко Дмитро також став 

«Майстром спорту України»  зі спортивної 

акробатики і увійшов до збірної коман-

ди України та виборював призові місця 

на теренах Європи та світу. Надзвичайно 

високих успіхів досяг наш випускник 2013 

року Корольчук Олександр у такому виді 

спорту, як «армспорт». Дуже приємним 

є те, що Олександр зацікавився цим ви-

дом спорту у наших стінах. Виконавши 

норматив майстра спорту, ставши бага-

торазовим чемпіоном України, він став 

срібним призером Кубку світу серед 

професіоналів.

Найголовніше те, що спорт – це 

здоров’я і змістовне дозвілля, адже 

учень знаходиться в спортивному залі 

під наглядом тренера, а не на вулиці в 

сумнівних компаніях. Наполегливість, 

жага перемоги, бажання займатися тим 

чи іншим видом спорту притягує до нашої 

спортивної зали велику кількість учнів, які 

є майбутнім нашої Батьківщини.

 Щиро бажаю усім читачам нашої га-

зети міцного здоров’я, добра і щастя, 

великої наполегливості і наснаги. А спор-

тсменам зичу високих здобутків та пере-

мог у змаганнях на славу нашого ВМВПУ. 

Нехай Ваш приклад буде поштовхом для 

масового розвитку фізкультури і спорту, 

взірцем для всіх. 

Петелько В.В., 
керівник фізичного виховання

СПОРТИВНІ ТРАДИЦІЇ МАЮТЬ ЖИТИ 
І ПЕРЕМАГАТИ

Одна перемога не веде до успіху, на відміну від постійного 
бажання перемагати Вінс Ломбарді
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Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

Серія ВЦ 

№696-54-Р

Віддруковано в друкарні 

ТОВ «Прес Корпорейшн 

Лімітед», м. Вінниця, 

вул. Чехова, 12а.

Телефон:

(0432) 55-63-97
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ЖИТТЯ - ЦЕ КРАСА, МИЛУЙСЯ НЕЮ! ЖИТТЯ - ЦЕ ВИКЛИК, 
ПРИЙМИ ЙОГО! ЖИТТЯ - ЦЕ УСПІХ, ШУКАЙ ЙОГО!


